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 آغازسر

 هو تجرب سال قدمت 80ش از یبا ب یاسالم يشورهاکدر گستره  کن بانیران به عنوان بزرگتریا یمل کبان

د در عرصه یجد یتیشور به عنوان آغازگر فعالک يتصاداقبانکی و  يها شرفتیو اثرگذار در تحوالت و پ

روش تدوین اقدام به  یالملل نیسطح ب در یشور و حتکدر سطح راستین اسالمی  يدارکن بانینو يها تیفعال

که  بانک ملی ایرانمشاور محترم  دآبادیژن بیب ترکد يجناب آقادر این راستا از نمود.  راستین يدارکانبعملیاتی 

درخواست شد تا هاي مختلف علمی در ارتباط با موضوع طرح را دارند  شی درخشانی در دیسیپلینسابقۀ پژوه

ارشناسان کمتشکل از  یتیریو مد یارشناسکسطوح  تمام در شخصاً این طرح را راهبري نمایند. تیم تحقیقاتی

هاي مستمر  پس از تالشو  آغاز به کار نمود ایشانادارات مختلف بانک تحت هدایت ران توانمند یو مددلسوز 

در هر مرحله با الحاق  و دشن یدوطراحی و ت مشارکت راستین يدارکبانپایه  یلیطرح تفصو مداوم 

 کشور از جمله بانکصالح یمراجع ذو تأیید  مورد توجهطرح  این. تر گردید هاي مختلف کامل زیرسیستم

 کبان یفقه يشورامجامع فقهی نظیر دار و بورس اوراق بهاسازمان ، ییدارا و يوزارت امور اقتصاد ،يزکمر

قرار گرفت و به عنوان راه حل اساسی براي حذف ربا در عملیات بانکی پذیرفته  ن مراجع عظامیو همچن يزکمر

مقامات  با حضور مشارکت راستین يدارکننده بانکن شعبه اجرا یاولبه عنوان شعبه قبا  1389 سال باندر آشد. 

 د.کرار کشور افتتاح و شروع به ک یو مال کی، بانياقتصاد

ها  به عنوان پیشگام عرصه بانکی کشور و در جهت ایجاد زمینه الزم براي دیگر بانکبانک ملی ایران 

ها نیز بتوانند از مزایاي این  را نیز فراهم نماید تا دیگر بانک هاي قانونی بانکداري راستین تصمیم گرفت تا زمینه

ژن یتر بکد يجناب آقا مجدداً تحت نظارتبانکداري راستین  مقرراتمیته تدوین بهره برند. کابداع ارزشمند 

فشرده و  يارکند یفرآ یک یط پس از ل وکیتش کبان قتصاديا و یارشناسان حقوقکمتشکل از دآباد و یب

 يهانهاد يش رویپ هم اکنونن و یتدورا راستین  يدارکبان ییاجرا نامه آیینو راستین بانکداري الیحه مستمر 
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ان یدانشجومحققین و د، یشمندان، اساتیاند نیو همچن يدارکو تالشگران عرصه بان کیبان ،ی، مالیپول یقانون

  باشد. یشور مک یمالپولی، بانکی و  هاي حوزه

 يهرگونه شبهه ربو یجاد اعتماد عمومیعالوه بر ا يدارکبان ن نوعیاراستین  يدارکبان يبا توجه به محتوا

جاد تحوالت شگرف یو ا ینیآفر ز در نقشین ارزشمنديار یات بسکناً آثار و بریقی را رفع و یماسال يدارکدر بان

 یپ شور درکه یسرماپول و  يدر بازارهاو اقتصاد  یبخش واقع ییوفاکشور و رونق و شک يت اقتصادیدر وضع

 خواهد داشت.

ران، یدر اراستین  يدارکبان وهیر شدن شیه رشد و توسعه و فراگک استبینی  و قابل پیشار محتمل یبس

ن یو همچن یاسالم يشورهاکر یدر سا کیات بانیعمل و ییاجرا يها وهیها و ش را در نگرش یرات قابل توجهیتاث

  گذاشت. خواهدبجا  یالملل نیمتعارف ب يدارکبان

باد مشاور محترم بانک جناب آقاي دکتر بیژن بیدآباالخص بدینوسیله از همکاران بانک ملی ایران و 

نماید. مطمئناً کوشش شما عزیزان در توسعه ابزارها و فرآیندهاي عملیاتی بانکداري  قدردانی و سپاسگزاري می

و الگودهنده بانکداري اسالمی ارائه خدمات بانکی بدون ربا در راستین همواره بانک ملی ایران را پیشگام 

 خواهد نمود. راستین 

مقدس اسالم بر  تعیه در شرکحقق راستی و اخالق اسالمی تامل ربا و کبا حذف که  يد روزیبه ام

ان یمجر ان،گذار هیسرماگذاران،  سپرده ياقتصادمالی و  يها فعالیت تمامی است ه شدهید و توصکیت آن تأیرعا

 يدارکوه بانیق شیاز طر پذیرد میصورت  ایدن يشورهاک تمامیدر  کیه با استفاده از خدمات بانک نانیارآفرکو 

 .گردد يبشر دار در سرتاسر جوامعیپا يعدالت اقتصادمنجر به  راستین

 سید ولی اهللا فاطمی اردکانی
 رانیا یبانک ملعضو هیئت مدیره 
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بیع و ربا همواره طراحان عملیات بانکی بدون ربا را دچار اشکاالت نظري و عملیاتی قریب  وجه تشابه

ضمن انذار از رباخواري م یرکبحث و گفتگو بوده چنانچه قرآن  متعدد ساخته و این موضوع از دیرباز موضوع

ه ک زیرا، زندیخ ینم يبه پا استطان آشفته یشبا تماس ه ک یسکجز مانند  خورند یه ربا مک یسانک« ١فرماید: می

از جانب  يه پندکس ک، پس هر ردهکالل و ربا را حرام حرا  دادوستدربا است و خدا  ثلم دادوستدگفتند: 

نانند آ نده بازگشتک یانسکار او با خداست و کو اوست  يبراآنچه گذشته  ،ستادیدگارش به او آمد و باز اپرور

دارد که شبهه ربا در عملیات  نهیب خطاب این آیه شریفه انسان را بر آن می» دانند.یه در آن جاوکاران آتش ی

 تاهاي مختلفی است  حل ن زمینه منتج به راهدر ایاندیشمندان متعهد هاي زیاد  مالی را ساده نیانگارد. بررسی

ها مشارکت وام دهنده در سود و زیان فعالیت  حل نگردد. یکی از این راهآلوده عملیات مالی مربوطه به شبهه ربا 

باشد. این مبنا پایه بانکداري مشارکت در سود و زیان است که همواره مد نظر علماي  اقتصادي وام گیرنده می

طراحی  نیازمندو  بودعملیاتی کردن آن در دنیاي امروز به سادگی ممکن ن ،علیرغم سادگی مفهوم فنّ بوده ولی

 مدیریت نماید. در سازمان بانک ود که بتواند عملیات مشارکت را بسیستمی 

با مسائل ایدئولوژیک و عقیدتی نیز اي است و وقتی  خود پدیده پیچیدههاي مالی  اصوالً طراحی سیستم

. معموالً اجزاء، فرآیندهاي درونی و بیرونی و خواهد داشتمشکالت خاص خود را  ددگرآمیخته 

که پوشش همۀ آنها به سهولت امکانپذیر نیست. با  روبرو استها با مسائل مختلفی  هاي اینگونه سیستم زیرسیستم

مسائل  ،سیستماحتیاج به سازوکارهاي پیچیده و خاص دارد و چون موضوع  سیستمافزایش پیچیدگی، مدیریت 

ترین شرایط هر مفر عدم ایفاي تعهد را شناخت تا احتمال  مالی است و مادیات معشوق انسانهاست باید با بدبینانه

بِأَنـَُّهْم قَاُلوا ِإنََّما ٱْلبَـْيُع ِمْثُل ٱلرِّٰبا  کٰما يـَُقوُم ٱلَِّذي يـََتَخبَّطُُه ٱلشَّيطـٰاُن ِمَن ٱْلَمسِّ ٰذلِ کُلوَن ٱلرِّٰبا لـٰايـَُقوُموَن إلّـٰا  کاَلَِّذيَن يَأْ . 275آیه  ،سوره بقره - 1
 .أْصَحاُب ٱلنَّارُِهْم ِفيَها ٰخاِلُدونَ  کٱلرِّٰبا َفَمْن جائَُه ُمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانـْتَـَهي فـََلُه َما َسَلَف و َأْمُرُه ِإَلي اِهللا َو َمْن َعاَد فَُأْولَئِ َو َأَحلَّ ٱهللاُ ٱْلبَـْيَع َو َحرََّم 

 



 

اطالع از هاي مجهز و متمول نیز علیرغم  رفتاري را کم کرد. این موضوع عمالً سبب شده بود که بانک کج

تا کار را نتوانستند به خرج دادند ن آدر عملیاتی کردن ه مواهب بانکداري مشارکت در سود و زیان و تالشی ک

را دور زده  هااز آن منصرف و یا براي سهولت کار با بکارگیري نرخ بهره پیچیدگی فرآیند یاپایان پیش برند و 

 د. شمشارکت تبدیل به بازده ثابت بهره فرآیند وارد و  عملیاتو مجدداً ربا را در 

فلسفی (مفاهیم  )،(فقه و اصول و کالم و منطق عقیدتید اشراف به مسائل طراحی چنین سیستمی نیازمن

، مالی (حسابداري )،بازارها ها و و بنگاه (رفتار اقتصادي افراد اقتصادي )،عدالت فردي و اجتماعی و حق

 )،گذاري، ریسک سرمایهعملیات اعتباري، معامالت، بررسی و نظارت طرح، بانکی ( )،مهندسی مالی، حسابرسی

 ،ارتباطات ،ها شبکه ،انفورماتیک (سیستمهاي کامپیوتري )،و داوري دادرسی آیین، قراردادها، حقوقی (قوانین

ریاضیات  )،بازرسی، نظارت، ارزیابی ،کنترل مدیریت (اداره امور، )،تشکیالت و سازمان (ارکان) نویسی برنامه

(اوراق بهادار متدوال در بازارهاي  مالی ابزارهاي )،مدلسازي ریاضی ،مالی ریاضیات ،کاربرديریاضیات (

قوانین و ، (ساختار بازار سرمایه بازار سرمایه )،، بازرگانی خارجیبازرگانی (مدیریت بازرگانی، بازاریابی )،مالی

، ساخت و ئی(کاال استانداردها )،، حوادثها دارایی، مسئولیتهاي تجاري،  (بیمه بیمه )،مقررات بازار سرمایه

اجتماعی و فردي افراد و نحوه برخورد با آنها و بسیاري از شناسی و روانشناسی  جامعهه بر آن به و عالو) ساز

سعی کرد  وجوه راستین که در بانک ملی ایران طراحی شد با علم به این بانکداريسیستم  باشد. مسائل متنوع می

مد نظر قرار داده و راه جامع  به صورترا ها، ارکان، قواعد و سازمان مشارکت  ها، رویه تا فرآیندها، دستورالعمل

  نظیر است. المللی بی حل جامعی در این ارتباط طراحی نماید که در نوع خود در سطح بین

تمام وجوه عملیات بانکی را در بطن خود دارد لذا همکاري همه جانبه کلیۀ ارکان  راستینبانکداري 

هاي تخصصی  در گروهعمالً باعث شد تا کارشناسان بانک  حمایت مدیریت بانک ملی ایرانطلبید.  بانک را می

افتتاح  .گردد راستین طراحی و تدوینبانکداري سال کار مداوم چارچوب  نهتقسیم وظائف پس از با و راهبري 

اي سیستم را روشن نمود و براساس ه استیک 1389در آبان ماه ) (شعبه قبا مشارکت راستیناولین شعبه 
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توسعه متصل شد.  مشارکت راستینبانکداري  پایههاي جدید طراحی و به سیستم  رسیستمبازخورهاي حاصل زی

گردید لذا کمیته  مدون می بایست میعملیاتی آن  -حقوقیاي رسید که ضوابط  بانکداري راستین به مرحله

این ن تدویو در ادامه آن گروه راهبري تأمین مالی جمعی راستین تشکیل گردید تدوین مقررات بانکداري 

 .را به عهده گرفت نامه آیین

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

کل کارشناس اداره فرد  آقایان محمود الهیاريپیشبرد این طرح با اینجانب همکاري داشتند سپاسگزارم. 

، و تأمین مالی جمعی مشارکت راستینبانکداري  اجرایییر مدو و مدیریت ریسک ریزي  برنامه مطالعات،

شعبۀ سعدي، سعید عبداللهی  معاونآذرنگ امیراستوار کارشناس حقوقی اداره کل حقوقی، اسکندر پردل 

، اداره امور شعب مرکزي تهران معاونکارشناس حقوقی اداره امور شعب جنوب تهران، محمدعلی پوربهروز 

پور کارشناس اداره  ریزي و مدیریت ریسک، علی حسینی اداره تحقیقات و برنامهشهرام مهرپویا کارشناس 

و بسیاري دیگر از همکاران بانک ملی از  و خانم مریم حیدري کارشناس حقوقی اداره کل حقوقیسازمان 

را  ییاجرا نامه آیینو  الیحهتدوین هرکدام بخشی از وظایف کشد  ادارات مختلف که ذکر نام آنها به درازا می

هاي  مسئولیتتک اعضاي این کمیته که علیرغم انجام  برعهده داشتند. بدینوسیله از همکاري صمیمانه تک

 نمایم. قدردانی مینهایت سپاسگزاري را داشته و برآمدند وظایف محوله  به خوبی از عهدهجاري 

استاد برجسته و ممتاز  اساتید بزرگوارم در رشته حقوق حضرات آقایان دکتر نورعلی تابندهجا دارد از 

علی آزمایش دکتر مدنی و آقاي حقوق  ممتازدکتر ناصر کاتوزیان استاد حقوق و فقه اسالم و حقوق تطبیقی، 

اي که به  الزحمه و فقط با عالقه بدون دریافت حقهمگی مفاخر ایران زمین هستند و که حقوق جزا  برجستهاستاد 

راهنمایی، اوقات زیادي را براي مشوق حقیر بودند و بانکی داشتند  از عملیاتربا حذف تعالی اسالم و آرمان 

یش خورحیمانه بانک ملی را مرهون الطاف اینجانب و و صرف  راستینبانکداري  متونو بازبینی  مشاوره

 . ، هرچند این بزرگواران مستغنی از شکر مخلوقنددنمایو قدردانی سپاسگزاري  ندساخت
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هاي  و استقرار اخالق و آموزهبراي خروج از ربا  شاهراهیی در ایجاد قدمی اساس راستینبانکداري 

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

بر بسیاري  ثبتآثار مهاي داخلی و خارجی  و الگوبرداري بانکو امید است تا با گسترش آن  باشد امروز می

 گردد. عارضامعۀ بشري ج

 بیژن بیدآباد
و ریاست گروه  مشاور بانک ملی ایران

 راهبري بانکداري راستین
 1393 انزمست
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 بخش اول

 ارکت راستین مشسیستم پایه 

 

 و کلیات تعاریف :1 فصل

 شود:  می به شرح ذیل تعریف نامه آیینو اصطالحات به کار برده شده در این ها  واژه )1( ماده

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

ت یریده خدمات مدبعنوان ارائه دهن که به موجب آن بانکاست  کیات بانیعمل ینوع : مشارکت راستین -2

از طرف  هشد یمعرف ياقتصاد يها طرحا یدر طرح گذاران  سپردهت کمشار يالزم را برا طیشرا ،هیسرما

 یقیحق ینرخ بازده يطرح بر مبنا سود و زیانرا در  نناآو  هفراهم آورد ،يگذار سرمایه يها طرحان یمجر

  .دهد می تکمشار ،فعالیت اقتصادي

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

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

 ينموده و طبق توافقات و قراردادها يگذار سرمایه ،گذاران سپردهان و انتخاب شده توسط یله مجریبوس

تواند از محل منابع خود  ک میبان .دهد می تکمورد نظر مشار يها طرحا یان طرح یدر سود و ز مابین فی

ت نموده کمشار ،گذاران سپردهر یت ساکم بر مشارکشده طبق مقررات حا یمعرف يها طرحا یساً در طرح أر

  .دشو یکآن شر یقیحق ینرخ بازده يان طرح بر مبنایو در سود و ز
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به ا  ،يدارکات معمول و متعارف بانیبر عمل افزونه کاست  کاز باناي  شعبه :مشارکت راستینعبه ش -4

 .دکن می مبادرتنیز  مشارکت راستینات ینجام عمل

در زمان محدود و با  ،مشخصمنسجم و مجري است که تحت برنامه اقتصادي  هاي مجموعه فعالیت :طرح -5

به بانک  مشارکت راستینبانکداري در قالب  براي تأمین مالیشرایط و هزینه معین به قصد انتفاع  ،کیفیت

 .شود ارائه می

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

پس از آغاز دوره  پذیر پایانهاي  رسند. طرح یافته تلقی شده و به مصرف می گذار پایان بانک و سپرده

پس از اتمام عملیات  پذیر پایانهاي  گذار مولد نیستند. به عبارت دیگر طرح ز لحاظ سپردهبرداري ا بهره

هاي تأمین  گذار در برخی از زیرسیستم گذار نیستند هرچند سپرده اجرایی مولد ارزش افزوده براي سپرده

و یا اجاره خود را  برداري) اقساط اصل مالی بانکداري مشارکت در سود و زیان بعد از این دوره (دوره بهره

 دارد ولی در بازده طرح شریک نیست.  از طرح دریافت می

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

لد گذار و مجري مو برداري از لحاظ سپرده ناپذیر پس از آغاز دوره بهره هاي پایان رسند. طرح تولید می

 شود. گذار از بازدهی طرح منتفع می هستند و سپرده

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

هاي مختلف اقتصادي، فنی و مالی و مانند آن که  ها و بررسی و توجیه طرح از جنبه پیشنهادي و بیانگر تحلیل

اطالعات و مستندات و مجوزهاي قانونی الزم براي بررسی و اتخاذ تصمیم به  توسط مجري تهیه و به همراه

بانک  اداره مشارکتشود و پس از بررسی و در صورت تصویب نهایی توسط واحد ارزیابی  بانک ارائه می

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

اقتصادي خود را به منظور تامین تمام یا بخشی از  نامه رحطشخصی است حقیقی یا حقوقی که  :مجري -9
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و پس از اقدام بانک  کند به بانک معرفی می مشارکت راستینمنابع مالی مورد نیاز طرح در قالب بانکداري 

سازد. مجري عالوه بر اهلیت  عملیاتی می پایانمراحل اجراي طرح را تا گذار  با سپردهمشارکت وي جهت 

از سایر امکانات و توانائیهاي الزم براي مشارکت و اجراي طرح برخوردار  دفنی و اجرایی بای قانونی، مالی،

 باشد.

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

مجازي و در فضاي  که از طریق مراجعه به بانک (اعم از فیزیکی یا مشارکت راستینمحصوالت بانکداري 

اقدام  مشارکت راستینگانه بانکداري  به خرید گواهی راستین یکی از محصوالت سه نسبت) اینترنت

گذاري، به پورتال اطالع رسانی سامانه اینترنتی بازار گواهی  تواند پیش از سپرده گذار می . سپردهکند می

گیري از  ن راستین مراجعه و با بهرهراستین و یا به یکی از شعب بانک مجري مشارکت درسود و زیا

هاي راستین، شرایط و مقررات  امکانات اطالع رسانی، اطالعات الزم درباره انواع محصوالت و گواهی

گذاري  ي عرضه شده را کسب و سپس اقدام به سرمایهها طرحانصراف، کیفیت و مشخصات  ،گذاري سپرده

 .کند

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

 کند تا به مجري یا ذینفع پرداخت شود. 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

پس از  گذار سپردهن محصول یدر ا ):ل نوع اول(محصو ان طرح خاصیت در سود و زکمشار –الف

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

 يو برا را از پیش انجام دادهه آن یاول یابیات ارزیعملبانک ه ک ،موجود يها طرحاز  یکید خود یصالحد

د یق خریانتخاب و براساس ضوابط و مقررات مربوط از طر ،قابل قبول دانستهگذاران  سپردهعرضه به 

14 



 

 و شده يداریخر یگواه یمت اسمینموده و به نسبت ق يگذار سرمایه ،در طرح منتخبراستین  یگواه

در طرح مورد نظر  ،مشارکت راستین يدارکبر بان حاکمت طبق مقررات و ضوابط کمدت زمان مشار

 .کند میت کمشار

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

ات و یل خصوصیه بدلکعرضه شده  يها طرحطرح خاص همزمان در چند طرح از  یکدر  يگذار سرمایه

 ها طرحاز  يا سبدیو به عنوان بسته  بندي دسته که توسط بانک ها طرحاز اي  ط آنها در قالب مجموعهیشرا

 یگواه یمت اسمیو به نسبت ق يگذار سرمایه ،مربوط راستین ید گواهیق خریاز طرف شده است یتعر

، در مشارکت راستین يدارکبر بان حاکممقررات و ضوابط  فقت وکمدت زمان مشار و شده يداریخر

 .کند می تکمنتخب مشار يها طرحمجموعه 

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

له یه بوسشد صادر راستین ید گواهیبا خر ،ها طرح ا سبدیت در طرح خاص کمشار يبه جا گذار سپرده

آن براساس ضوابط و مقررات مربوط در  تادهد  می قرار کار بانیخود را در اخت) (سپرده ینگینقد ،کبان

مشارکت  يدارکموضوع بان يها رحطدر  يگذار سرمایهق یه از طرک کان شعبه / بانیز یاسود قسمت از 

 یان هر سال مالیلف است در پاک/ شعبه م کن خصوص بانیدر ا .کند تکمشار آید می به دست راستین

و مدت زمان  یگواه یحاصل را براساس مبلغ اسم سود و زیانه و ی/ شعبه را ته کبان یمال يصورتها

 .کندم یتسهگذاران  سپردهو  کن بانیان بیم سود و زیبر نحوه تقس حاکمت طبق مقررات و ضوابط کمشار

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

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

 شود. می گفتهحال فعالیت هاي در  بنگاه دارایی: به مولد دارایی -14

 گفتههاي مشابه  داراییهاي زراعی کشت نشده و  هاي ازکار افتاده و تعطیل و زمین : به بنگاهموات دارایی -15
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 شود. می

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

 2مشارکت راستینوابط کلی بانکداري به فرآیند اصلی و قواعد و ض : مشارکت راستینسیستم پایه   -17

و در اوي را به درخواست  )سپرده(گذار منابع  از طرف سپرده یندگیدر این سیستم بانک به نما دارد.اشاره 

راستین  یگواهگذار  به سپردهو در عوض  يگذار هی، سرمامشارکت راستین يدارکاز محصوالت بان یکی

گذاري  ي سرمایهها طرحمنابع را به مجریان  سپس کند یم میتسلرا  مربوط به نوع تأمین مالی بکار گرفته شده

گذار و  ن سپردهیان حاصل را بیا زیدهد و طبق ضوابط مشخص سود  یص میتخصبا اعمال نظارت کامل 

 عاملبه عنوان  ک. بانکند ه دریافت مییت سرمایریارمزد ارائه خدمات مدکن یم و از طرفیمجري تقس

حفظ منافع  يخود را برا یانات تخصصکام تمامیگذار بوده و  حفظ حقوق سپردهگذار موظف به  سپرده

و  پذیر پایاني ها طرحدر  ،از گواهی مشارکتمشارکت راستین برد. در سیستم پایه بانکداري  ار میکب يو

 شود. ناپذیر استفاده می ي پایانها طرحدر  ،گواهی پذیره

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

تحت قواعد و  مشارکت راستینهاي بانکداري  دارد. زیرسیستماشاره مالی خاص و یا خدمات خاص مالی 

 :باشد میشامل موارد زیر بوده و مشارکت راستین بانکداري سیستم پایه ضوابط کلی 

آن بانک بنا به تقاضاي خریدار و در قالب عقد  روشی است که بر اساس :JFS(3تامین مالی جعاله ( -أ 

گذار یا  جعاله منابع 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  منابع تأمین شده توسط

از گواهی آتی ) JFS(دهد. در تأمین مالی جعاله  مجري قرار می محصول مورد نظر خریدار در اختیار

 شود. استفاده می

2 Profit and Loss Sharing (PLS) 
3 Joalah Financial Sharing (JFS) 

 



 

17 

که در  مشارکت راستیننوعی مضاربه است تحت مقررات بانکداري  :MFS(4تامین مالی مضاربه ( -ب 

در امر خرید و فروش (تجارت) تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد  که می مجري نامه طرحآن بانک 

گذاران معرفی و با فروش گواهی مضاربه به آنان منابع الزم را  از ارزیابی به سپردهدریافت و پس را 

دهد. بانک پس از اتمام  قرار می )مضاربمجري (براي انجام عملیات مضاربه تجهیز و در اختیار 

و سود حاصل را  برگشت دادهگذار  عملیات مضاربه کارمزد خود را کسر و اصل سرمایه را به سپرده

از گواهی مضاربه و گواهی ) MFS(در تأمین مالی مضاربه . کند گذار و مضارب تقسیم می پردهبین س

 شود. مضاربه ادواري استفاده می

گذار (مقسط) از طریق بانک با  ) سپردهIFSدر تامین مالی مقاسطه IFS(5: )(تأمین مالی مقاسطه  -ج 

(قاسط) نموده و تا مدت مشخص (زمان  يرمج ین مالیت اقدام به تأمکاز منابع مالی مشار ین بخشیتأم

د و ینما یافت میسهم مقسط) سهم الشرکه خود از مشارکت را بصورت اقساط از مجري در كاستهال

درآمده و  يت (مقسطه) تماماً به مالکیت مجرکسهم مقسط مورد مشار كنهایتاً پس از استهال

مقاسطه عقد گانه  سه اشکالیق یکی از از طر (IFS)مقاسطه  یابد. تأمین مالی یت خاتمه مکمشار

(مقاسطه عادي، مقاسطه اجاره و مقاسطه مشارکت) با استفاده از سه نوع گواهی مقاسطه عادي و 

هاي پایان ناپذیر  و گواهی مقاسطه مشارکت براي طرح پذیر پایان يها طرح يگواهی مقاسطه اجاره برا

 شود. انجام می

(بنگاه تولیدي یا خدماتی یا تجاري یا ساختمان  داراییخشی از مجري ب :6)RFS(تأمین مالی اجاره  -د 

گذار به  در قبال دریافت منابع از سپردهاعم از اجاري، موات و مولد خود را ) یا تأسیسات قابل اجاره

بازده  هنیو از محل ره گیرد رهن در اختیار می به صورتآن را درآورده و سپس  ويمالکیت موقت 

گذار  به سپردهصورت ادواري ه دفعتاً در سررسید یا بخود از سرمایه الشرکه  سهم را به میزان دارایی
4 Modarebah Financial Sharing (MFS) 
5 Installment Financial Sharing (IFS) 
6 Rent Financial System (RFS) 
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به عواید طرح  و شود می برگشتطرح به وي  پایانگذار در  اصل سرمایه سپرده. کند می پرداخت

در تأمین مالی  گردد. دوره مشارکت به وي منتقل می پایانهاي ادواري و یا دفعتاً در  پرداخت صورت

از گواهی مشارکت رهنی، گواهی مشارکت رهنی ادواري، گواهی مضاربه رهنی، ) RFS(اجاره 

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

رهنی ادواري، گواهی  قاتت رهنی، گواهی مساقارهنی، گواهی مغارسه رهنی ادواري، گواهی مسا

 شود. گواهی اجاره استفاده می و اهی استصناع رهنی ادوارياستصناع رهنی، گو

گذار توسط مجري جهت تولید کاالي معین و  استفاده از سپرده سپرده :BFS(7( امانیتأمین مالی  -ه 

از  (BFS)مالی امانی  نیدر تأم .اال در سررسید مشخصکاز فروش  یا پرداخت وجه ناشیتحویل آن 

 .شود یاستفاده م امانت یگواه

گذاران محدود و معین براي طرح خاص است  تجمیع منابع سپرده :GCF(8( گروهیمین مالی تا -و 

گذاران  دریافت و پس از ارزیابی به سپردهرا نامه مجري در امر فعالیت اقتصادي  که در آن، بانک، طرح

د. بانک در ده معین معرفی و منابع الزم را براي انجام طرح مورد نظر تجهیز و در اختیار مجري قرار می

نامه، کارمزد خود را کسر و حسب نوع سیستم پایه یا زیرسیستم مالی بکار  مقاطع مشخص در طرح

نامه تسهیم و  گرفته شده و خدمات مذکور در قراردادهاي فی ما بین، عواید حاصل را مطابق این آیین

در تأمین مالی گروهی  .نماید گذار اعاده می سپردهحسب مورد تمام یا قسمتی از اصل سرمایه را به 

 شود. صادر نمی گواهی راستین

صندوق مستمري (صندوق تأمین  (RPS)در تأمین شخصی راستین  :9)RPS( شخصی راستینتأمین  -ز 

یا  بیمه حق) رگذا و سپرده هشد یا صندوق بازنشستگی) به عاملیت از طرف شاغلین یا غیرشاغلین (بیمه

نماید. بانک در  گذاري می سرمایه مشارکت راستینداري بانک محصوالتسپرده آنها را تجمیع و در 
7 Bail Financial Sharing (BFS) 
8 Group Crowd Funding (GCF) 
9 Rastin Personal Security (SFS) 
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هاي مربوط را به نام و  ، گواهی راستین طرحيقبال سپرده دریافتی و نوع مشارکت صندوق با مجر

شده یا  بیمه بیمه خواهد تا به میزان مبلغ حق کند. از طرفی صندوق از بانک می مالکیت صندوق صادر می

اي به نام گواهی تأمین به نام و  رده، گواهیک يگذار سپرده کدر بانه صندوق کگذار  سپرده سپرده

گذار بر عهده صندوق صادر نماید. گواهی تأمین صادره به مثابه سهم  شده یا سپرده مالکیت بیمه

 نیتأم یاز گواه (RPS) نیراست یشخص نیدر تأم گذار از سرمایه صندوق است. شده یا سپرده بیمه

 .شود یاستفاده م يمستمر نیتأم یو گواه یشخص نیتأم یگواه ،یاجتماع

عام  ای هیریامور خ يمنابع خود را برا توانند یم ریاشخاص خ: RST(10(تکافل اجتماعی راستین  -ح 

قالب  دررا  يگذار اصل و منافع سپرده ایاصل  ایکنند تا بانک منافع  يگذار المنفعه نزد بانک سپرده

قرض در  تا به صوریبطور بالعوض  ریشخص خ يبه تقاضا ایحواله  قیاز طر یافل اجتماعکمه تیب

از  (RST)کافل اجتماعی راستین در ت خانواده آنان قرار دهد. ای هیالزم الحما فیافراد ضع اریاخت

 شود. استفاده می قرضگواهی گواهی تکافل و 

ن که در آجذب و تجمیع منابع اشخاص براي هدف حمایتی خاص  :SCF(11تامین مالی حامی ( -ط 

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

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

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

که در قرض بدون بهره به مجري جذب و تجمیع منابع اشخاص براي  :PPL(12(تأمین وام جمعی  -ي 

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

دهد.  دهندگان تجهیز و به شکل قرض بدون بهره پس از کسر کارمزد خود در اختیار مجري قرار می وام

 شود. صادر نمی گواهی راستین )PPL(معی در تأمین وام ج
10 Rastin Social Takaful (RST) 
11 Sponsor Crowd Funding (SCF) 
12 Peer to Peer Loan (PPL) 
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 و مبادل بین مبادله عقد اساس بر که است دیجیتال بهادار : اوراقRSB(13( راستین مبادله اوراق  -ك 

 اوراق ناشر متبادل. است اندازه یک به دو هر آنها مدت و مبدل و بدل گردد بطوریکه می منعقد متبادل

 اوراق دارنده به) بدل/اول( سررسید در باید و است بدهکار مبادل به آن اسمی ارزش میزان به و بوده

 و میزان همان به را مبدل) مدت بدل( آن مدت و بدل اندازه به تا است متعهد متبادل. بپردازد) مبادل(

 مبلغ در مدت بدل حاصلضرب که کند اختیار را مبلغ و مدت از ترکیبی یا) (مدت مبدل( آن مدت

 سررسید در و دهد قرار مبادل اختیار در ،)باشد مبدل مبلغ و مدت رايب حاصلضرب همین مساوي بدل

 استفاده بهره از نرخ اوراقاین  در. نماید پرداخت متبادل به را مبدل تا شود می متعهد مبادل) مبدل/دوم(

 اوراق مرکزي، بانک راستین مبادله اوراق کلی نوع چهار در تواند می راستین مبادله شود. اوراق نمی

و در شرایط خاص  تجاري راستین مبادله اوراق و بانکی راستین مبادله اوراق خزانه، راستین ادلهمب

  .شود می صادر ارزي و ریالی بصورت

 مبادله عقد اساس بر که است بانکی حسابی راستین مبادله سپرده :14(RSD)راستین  مبادله سپرده -ل 

. است اندازه یک به دو هر آنها مدت و دلمب و بدل بطوریکه گردد می منعقد متبادل و مبادل بین

 در باید و است بدهکار است گذار سپرده که مبادل به آن اسمی ارزش میزان به و بوده بانک متبادل

 مبدل) بدل مدت( آن مدت و بدل اندازه به تا است متعهد بانک. بپردازد مبادل به) بدل/اول( سررسید

 حاصلضرب که کند اختیار را مبلغ و مدت از ترکیبی یا) (مبدل مدت( آن مدت و میزان همان به را

 گذار سپرده اختیار در ،)باشد مبدل مبلغ و مدت براي حاصلضرب همین مساوي بدل مبلغ در بدل مدت

در  .نماید پرداخت بانک به را مبدل تا شود می متعهد گذار سپرده) مبدل/دوم( سررسید در و دهد قرار

ذار و بانک نباید در محاسبه مبلغ اسمی یا مدت بدل و مبدل از نرخ بهره گ سپرده مبادله راستین سپرده

 استفاده کنند و الزاماً باید حاصلضرب اخیر همواره رعایت شود.

13 Rastin Swap Bond (RSB) 
14 Rastin Swap Deposit (RSD) 
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 و مبادل بین مبادله عقد اساس بر که است بانکی کارت یک :15(RSC)راستین  مبادله کارت -م 

 صادرکننده مبادل. است اندازه یک به دو هر آنها مدت و مبدل و بدل بطوریکه گردد می منعقد متبادل

 به) بدل/اول( سررسید در باید متبادل و است طلبکار متبادل از آن اسمی ارزش میزان به و بوده کارت

 مبدل) بدل مدت( آن مدت و بدل اندازه به تا است متعهد متبادل. بپردازد) مبادل( کارت صادرکننده

 حاصلضرب که کند اختیار را مبلغ و مدت از ترکیبی یا) (لمبد مدت( آن مدت و میزان همان به را

 قرار مبادل اختیار در ،)باشد مبدل مبلغ و مدت براي حاصلضرب همین مساوي بدل مبلغ در بدل مدت

در کارت  .نماید پرداخت مبادل به را مبدل تا شود می متعهد متبادل) مبدل/دوم( سررسید در و دهد

دل نباید در محاسبه مبلغ اسمی یا مدت بدل و مبدل از نرخ بهره استفاده کنند مبادله راستین مبادل و متبا

 و الزاماً باید حاصلضرب اخیر همواره رعایت شود.

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

 باشد: بانکداري راستین دارد و شامل موارد زیر می

کنندگان و  : سیستم مبتنی بر وب تسویه حساب معاملهRCM(16(ازار گواهی راستین سامانه ب -ن 

 است. مشارکت راستینهاي راستین و اوراق بهادار بدون ربا در بانک  دهندگان گواهی انتقال

هاي تأمین مالی  طرح برايسیستم مبتنی بر وب تجمیع منابع  :17(CFS) جمعیتأمین مالی سامانه  -س 

 هاي اجتماعی است. در بانک مشارکت راستین از طریق شبکه (PPL)ین وام جمعی و تأم (SCF)حامی 

: سیستم کامپیوتري مبتنی بر وب که امکان بازرسی و (OCM)18سامانه بازرسی و پایش عملیات   -ع 

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

دهد تا اموال خود را از  این امکان را به اشخاص می: MSS(19( گواهی ضمانتبه  یدارائ لیتبد -ف 

15 Rastin Swap Card (RSC) 
16 Rastin Certificate Market (RCM) 
17 Crowd Funding System (CFS) 
18 Operation Control and Monitoring System (OCM)  
19 Mortgage Securitization System (MMS) 
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 به گواهی ضمانت تبدیل نمایند.  کطریق بان

 پارچه و قابل دسترس آنالین است سامانه ثبت وثیقه به صورت یک: CRS(20(سامانه ثبت وثیقه  -ص 

هنگام ها، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع ذیصالح موظفند تا هنگام ترهین و مراجع قضائی  بانککه 

و در زمان قبول مرهونه از آن استعالم ثبت  آناطالعات مرهونه یا مال بازداشتی را در  ،بازداشت اموال

 نمایند.

پشت توانند تا تعهدات  یو سایر مراجع ذیصالح م ها بانک: SCC(21(تهاتر تعهدات پشت سرهم  -ق 

به طور منوط به درخواست آنها  دنینما یبا هم معادله م اندیون آنکه  يا تا اندازهچند شخص را سرهم 

و وثایق و تضمینات آنان را به میزان تهاتر  يبر گریکدیبه مقدار آن در مقابل را  آنهاتهاتر برطرف و 

 شده آزاد و تعهدات شخص انتهایی را از ماقبل خود به شخص ابتدایی منتقل کنند.

دهد، تا  که به بانک اجازه می اي بین بانکی است نامه توافق: 22(IWP)بانکی  پروتکل برداشت بین  -ر 

هاي  مطالبات خود از مشتري مدیون را پس از خالی کردن حساب وي نزد بانک عامل از سایر حساب

  هاي دیگر به صورت آنالین برداشت کند. وي نزد بانک

مبتنی بر وب تسویه  پارچه یکسیستم  :NSSSS(23(تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي سامانه  -ش 

 .است نک مرکزيدر باو اوراق بهادار بدون ربا هاي راستین  انتقال گواهی ومعامله حساب 

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

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

دهد با قید این که طرف دیگر در  رفین سرمایه می: عقدي است که به موجب آن یکی از طمواسطه -الف

با به نام خود قبال اجرت معین با رعایت غبطه و صالح صاحب سرمایه در قالب عقود و توافقات مورد نظر 

20 Collateral Registeration System (CRS) 
21 Serial Comitments Clearance (SCC) 
22 Interbank Withdrawal Protocol (IWP) 
23 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS) 

 



 

 شود. ثالث معامله انتفاعی یا غیرانتفاعی نماید. صاحب سرمایه موسط، عامل واسط و ثالث مجري نامیده می

نمایند تا یک طرف (مبادل) مبلغ معینی از  طرفین تعهد میه به موجب آن، عقدي است ک: دلهابم -ب

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

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

دهد تا طرف دیگر  ست که به موجب آن یک طرف تمام یا بخشی از سرمایه را میعقدي ا مقاسطه: -ج

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

نماید. صاحب سرمایه را مقسط و عامل را قاسط و ماحصل را مقسطه گویند. مقاسطه سه نوع است: عادي و 

و مشارکت. سهم مقسط در مقاسطه اجاره شامل قیمت عین و بهاي عین و در مقاسطه مشارکت اجاره 

 قیمت عین و بهاي بازدهی آن است.

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

اري در مقسطه (طرح) نموده و سپس قاسط، گذ به سرمایهاقدام دهد و قاسط (مجري) با پرداخت مابقی  می

الشرکه مقسط از اصل و ارزش افزوده ایجاد شده طرح (بهاي تقویم شده طرح در پایان دوره عملیات  سهم

قسط پرداخت و در زمان استهالك ماي و در پایان هر دوره مالی به  اجرایی) را به صورت اقساط و دوره

 شود. را مالک میسهم مقسط، قاسط کل مقسطه 

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

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

جه به مدت مشارکت مقسط از عین الشرکه مقسط را متناسب با میزان و با تو گیرد. سپس قاسط سهم قرار می

(بهاي تقویم شده طرح در پایان دوره عملیات اجرایی) و منافع مقسطه (اجاره طرح) به صورت مجموع 

اي و در پایان هر دوره مالی به مقسط پرداخت و در زمان استهالك سهم  اقساط و اجاره به صورت دوره

ت آن از سهم مقسط از ارزش طرح (در پایان شود. مبلغ اجاره یا نسب مقسط کل مقسطه را مالک می

23 



 

تواند  هاي مختلف می شود. مبالغ اجاره در دوره عملیات اجرایی) از پیش توسط مقسط و قاسط شرط می

 نامساوي باشند.

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

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

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

از عین (بهاي تقویم شده طرح در پایان عملیات اجرایی) و بازدهی مقسطه به صورت مجموع اقساط و 

اي و در پایان هر دوره مالی به مقسط پرداخت کرده و در زمان استهالك سهم مقسط کل  ی دورهبازده

 شود. مقسطه (طرح) را مالک می

گذار) با دریافت اقساط (شامل اقساط  : زمانی است که مقسط (سپردهزمان استهالك سهم مقسط -ز

قسطه (طرح) را ندارد. نحوه محاسبه اصل، اجاره یا بازدهی طرح) از قاسط (مجري) دیگر سهمی از عین م

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

مقسط یا مقسطان (با توجه به مدت مشارکت آنان) و آورده قاسط و ارزش افزوده طرح پس از پایان 

ارزش اسقاطی طرح در پایان عمر طرح) محاسبه بینی  عملیات اجرایی طرح (و در صورت لزوم پیش

 شود. می

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

شود و ثمره اعم است از خود  مشاع معین (همانند آنچه که در مزارعه ذکر شده) از ثمره غرس واقع می

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

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

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

 افراد جامعه. شتیمع نیحکومت در تأم فهیوظ یبه معن ضمان اعالهب: 
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که در سیستم  است مشارکت راستینهاي طراحی شده در بانکداري  : نام مجموعه گواهیراستین یگواه -22

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

هاي راستین با توجه به  گواهید. شو شان تسلیم میگذار یا تأمین کننده منابع صادر و به ای دریافتی از سپرده

وجه نظارتی واحدهاي ارزیابی و امین بانک بر نحوه عملیات مجري متفاوت از اوراق و با پیشوند گواهی 

قابل انتقال ) RCM(سامانه گواهی راستین در  ضمانت ي گواهیبه استثناهاي راستین  شوند. گواهی منتشر می

الزاماً بانام  ضمانتنام باشند. گواهی  توانند بانام یا بی ها می . این گواهیهستندفروش خرید و قابل به غیر و 

 ها عبارتند از: این گواهی .است

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

ه کد و فروش یخرقابل ر و یقال به غن و قابل انتیان به مبلغ معیت در سود و زکمشار يدارکمحصوالت بان

مدت زمان  و یمت اسمید و دارنده آن به نسبت قشو می طرح منتشر يمدت اجرا يبرا کتوسط بان

 یموضوع گواه دران یت در سود و زکمشار يدارکم بر بانکطبق مقررات و ضوابط حا ،تکمشار

 شود. بکار گرفته می مشارکت راستیناین گواهی در سیستم پایه  .م خواهد بودیسهمشارکت 

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

ر و قابل یو قابل انتقال به غ که توسط بانکن یان به مبلغ معیت در سود و زکمشار يدارکباناول و دوم 

مت ید و دارنده آن به نسبت قشو می منتشر رناپذی پایان يها طرح يمدت زمان اجرا يد و فروش برایخر

مشارکت  يدارکبان بر حاکمر مقررات و ضوابط یت و ساکمدت زمان مشار ،شده يداریخر یگواه یاسم

ت که شریت سرماکید به همان نسبت از مالیبوده و در سررس یکشر یت گواهکدر موضوع مشار راستین

 شود.  بکار گرفته میمشارکت راستین در سیستم پایه  این گواهی .دشو می در قالب سهام برخوردارمجري 

د یر و قابل خریاال و قابل انتقال به غکل یاز تعهد بر تحو کیاست حا نام یا بانام برگه بی :یآت یگواه -ج

طبق قرارداد منعقده شد با می متعهدیا مجري  تولیدکنندهد و شو می صادر و منتشر که توسط بانکو فروش 
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در بازار فروخته کاال را و یا حسب توافق  کندم یتسلو  لیتحو گواهید به دارنده یدر سررس را ینیمع ياالک

بکار گرفته ) JFS(این گواهی در سیستم تأمین مالی جعاله  .دزپرداببه تأمین کننده منابع را و وجه آن 

 شود.  می

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

که توسط بانک براي و انتقال به غیر به مبلغ معین و قابل خرید و فروش  مشارکت راستینبانکداري نوع اول 

مدت زمان مشارکت و طبق مقررات  د و دارنده آن به نسبت قیمت اسمی وشو مدت اجراي طرح منتشر می

موضوع گواهی سهیم خواهد بود.  ضاربهم عملیاتو ضوابط حاکم بر بانکداري مشارکت در سود و زیان 

 شود. بکار گرفته می) MFS(تأمین مالی مضاربه سیستم زیراین گواهی در 

ادواري به  به صورتولی بازده طرح  استگواهی مضاربه  همانند: گواهی مضاربه ادواري-هـ

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

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

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

تا زمان  يشده توسط مجرن حاصل از طرح اجرا یت در عکو مدت زمان مشار یمت اسمینسبت ق

گذار  اصل و منافع این گواهی با اقساط ادواري به سپردهباشند.  یم یکسهم منابع خود شر كاستهال

 شود. بکار گرفته می) IFS(د. این گواهی در سیستم تأمین مالی مقاسطه شو میبرگشت داده 

ه به کاست  وش و انتقال به غیرقابل خرید و فرنام یا بانام و  یب يها برگه: مقاسطه اجاره یگواه -ز

. دارندگان شود یان منتشر میت در سود و زکمشار کن توسط بانیمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیق

حاصل از طرح اجرا شده  يا ن و منافع دورهیت در عکو مدت زمان مشار یمت اسمیها به نسبت ق ن برگهیا

اصل و اجاره متعلق به باشند.  یم یکخود شرسهم منابع  كاجاره تا زمان استهال به صورت يتوسط مجر

. این گواهی در سیستم تأمین مالی مقاسطه شود برگشت داده میگذار  این گواهی با اقساط ادواري به سپرده
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)IFS (شود. بکار گرفته می 

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

شود. دارندگان  یان منتشر میت در سود و زکمشار کن توسط بانیمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیق

حاصل از طرح اجرا شده  يا ن و بازده دورهیت در عکو مدت زمان مشار یمت اسمیها به نسبت ق ن برگهیا

اقساط ادواري اصل و بازده این گواهی با باشند.  یم یکسهم منابع خود شر كتا زمان استهال يتوسط مجر

 شود. بکار گرفته می) IFS(. این گواهی در سیستم تأمین مالی مقاسطه شود برگشت داده میگذار  به سپرده

قابل خرید و فروش و انتقال به نام  یمشارکت رهنی برگه با نام یا ب ی: گواهگواهی مشارکت رهنی-ط

شود.  یمنتشر م رکت راستینمشا کن توسط بانیمدت مع يمشخص و برا یمت اسمیه به قکاست  غیر

در  داراییتقویم شده  بهايت خود از کو مدت زمان مشار یمت اسمیها به نسبت ق ن گواهییدارندگان ا

باشند. اصل و بازده  یم یکطرح مربوط شر داراییهنگام عقد قرارداد براي مدت معین در منافع حاصل از 

این گواهی در  .شود برگشت داده میگذار  هقرارداد به سپرد پایانمشارکت در این نوع گواهی در 

 شود. بکار گرفته می) RFS(زیرسیستم تأمین مالی اجاره 

قابل خرید و فروش و نام  یببانام یا مشارکت رهنی برگه  ی: گواهگواهی مشارکت رهنی ادواري-ي

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

تقویم شده  بهايت خود از کو مدت زمان مشار یمت اسمیها به نسبت ق ن گواهییشود. دارندگان ا یم

باشند.  یم یکطرح مربوط شر داراییدر هنگام عقد قرارداد براي مدت معین در منافع حاصل از  دارایی

ولی بازده  شود ده میبرگشت داگذار  قرارداد به سپرده پایاناصل مبلغ مشارکت در این نوع گواهی در 

این گواهی در زیرسیستم تأمین  .گردد میگذار پرداخت  ادواري به سپرده به صورتمشارکت در هر دوره 

 شود. بکار گرفته می) RFS(مالی اجاره 

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

27 



 

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

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

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

هاي زراعی بکار گرفته  ولی در فعالیت استرهنی  : همانند گواهی مشارکتگواهی مزارعه رهنی-م

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

هاي  ولی در فعالیت است: همانند گواهی مشارکت رهنی ادواري گواهی مزارعه رهنی ادواري-ن

 .است) RFS(اجاره  این گواهی در زیرسیستم تأمین مالیکاربرد  شود. زراعی بکار گرفته می

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

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

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

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

هاي احیاي باغات میوه  ولی در فعالیت است: همانند گواهی مشارکت رهنی ات رهنیقاسگواهی م-ف

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

هاي  ولی در فعالیت است: همانند گواهی مشارکت رهنی ادواري ت رهنی ادواريقامسا گواهی-ص

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

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

این گواهی در کاربرد  شود. یدي صنعتی و کشاورزي و تأمین سرمایه در گردش آنها بکار گرفته میتول

 .است) RFS(زیرسیستم تأمین مالی اجاره 

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

کاربرد  شود. مایه در گردش آنها بکار گرفته میهاي تولیدي صنعتی و کشاورزي و تأمین سر احیاي بنگاه
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 .است) RFS(این گواهی در زیرسیستم تأمین مالی اجاره 

 یمت اسمیه به قکاست  قابل خرید و فروش و انتقال به غیر نام یبرگه با نام یا ب :گواهی اجاره-ش

ها به نسبت  گواهین یشود. دارندگان ا یمنتشر م مشارکت راستین کن توسط بانیمدت مع يمشخص و برا

در هنگام عقد قرارداد براي مدت معین  داراییتقویم شده  بهايت خود از کو مدت زمان مشار یمت اسمیق

قرارداد به  پایانباشند. اصل مبلغ مشارکت در این نوع گواهی در  یم یکطرح مربوط شر داراییدر اجاره 

گذار پرداخت  ادواري به سپرده به صورته ولی مبلغ اجاره در هر دور شود برگشت داده میگذار  سپرده

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

ن یمدت مع يگواهی ضمانت سندي است با نام مبتنی بر ضمانت مبلغ مشخص برا :ضمانتگواهی -ت

لک مال ملزم به تأدیه شود و در صورت عدم ایفاي تعهد، ما در قبال توثیق مال صادر می ککه توسط بان

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

به  یدارائ لیتبدسیستم  دراین گواهی  شود. گذاشته شده و تعهدات مالک گواهی از محل آن وصول می

 د.شو صادر می) MSS( گواهی ضمانت

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

این  .تحویل نمایددارنده گواهی به کاال یا بهاي آن را  ،که مجري موظف است در سررسید کاالي مشخص

 د.شو می استفاده) BFS( امانیمالی سیستم تأمین در زیرگواهی 

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

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

. دارنده شود یم شده صادر مهیو به نام ب بر عهده صندوق مشارکت راستینتوسط بانک به بانک  یپرداخت

 نیتأمدر بازده صندوق  یمدت و مبلغ گواهو با احتساب صندوق  هیسرما درمبلغ با احتساب  یگواه نیا

 د.شو صادر می) RPS( شخصی راستینتأمین سیستم زیر دراین گواهی  است. میسه
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مشخص و  یاسم متیکه به قر یو قابل انتقال به غ نام یباست با نام یا  سندي:  گواهی تأمین شخصی-ذ

صندوق  ی به درخواستگذار به صندوق بازنشستگ دهدر عوض پرداخت سپرده سپر نیمدت مع يبرا

و به نام  برعهده صندوق مشارکت راستینتوسط بانک  ،شده يگذار سپرده سپردهزان یی و به مبازنشستگ

 هیسرما درمبلغ با احتساب  یگواه نی. دارنده اشود یگذار قرار داده م سپرده اریو در اخت گذار صادر سپرده

اصل و  دیاست و در سررس میسه یبازنشستگدر بازده صندوق  یمبلغ گواه مدت وو با احتساب صندوق 

سیستم تأمین شخصی راستین زیر دراین گواهی  .دینما یم افتیبازده سهم الشرکه خود را از صندوق در

)RPS (شود. صادر می 

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

بتواند منابع  یتا دارنده گواه شود یمتفاوت صادر م يها دیبا سررس ترکوچکبه قطعات  دیدر سررس یشخص

براساس  يمستمر یمنافع گواه .دینما  افتیدر یاز صندوق بازنشستگ يسپرده خود را بصورت مستمر

پرداخت خواهد  ینده گواهمحاسبه و به دار هاي با سرمایه متغیر حسابداري مشارکت راستین براي صندوق

گذار یا دارنده گواهی تأمین شخصی در سررسید تمایل به دریافت اصل  گر چنانچه سپردهیشد. به عبارت د

تواند از صندوق درخواست نماید که بانک گواهی تأمین  و سود منابع خود به صورت یکجا نداشته باشد می

 دراین گواهی  ل نماید.ین تبدیسررسیدها و مبالغ مع شخصی وي را به تعداد معینی گواهی تأمین مستمري با

 شود. صادر می) RPS(سیستم تأمین شخصی راستین زیر

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

 در شده را يگذار بع سپردهتا منا دهد یم اریبه بانک اخت  یگواه نی. دارنده اشود یمنتشر م مشارکت راستین

دارنده گواهی و درصورت مطالبه  دیبنما هیالزم الحما بالعوض به افراد يها مصروف پرداخت نیمدت مع

این گواهی در زیرسیستم تکافل اجتماعی  ن شده قابل انتقال است.یدر مدت مع ین گواهیگزارش کند. ا

 شود. صادر می) RST(راستین 
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توسط بانک  نیمدت مع يمشخص و برا یکه به مبلغ اسمنام  نام یا بیسندي است با :گواهی قرض-غ

در  شده را يگذار تا منابع سپرده دهد یم اریبه بانک اخت یگواه نی. دارنده اشود یمنتشر م مشارکت راستین

منابع را  نیمع دیو در سررس دیبنما هیالحما مالحسنه به افراد الز قرض التیتسه يمصروف اعطا نیمدت مع

ن یدر مدت مع ین گواهیا گزارش کند. یبازگرداند و درصورت مطالبه به دارنده گواه یدارنده گواه به

 شود. صادر می) RST(این گواهی در زیرسیستم تکافل اجتماعی راستین  شده قابل انتقال است.

را  ستینمشارکت رااي است در بانک که با واحدهاي تابعه خود عملیات بانکداري  : ادارهاداره مشارکت -23

 کند. در بانک مدیریت می

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

اداره د. بانک توسط واحد امین شو اعمال می مشارکت راستیني بانکداري ها طرح اجراییاجراي عملیات 

تمهیدات و تدابیر الزم به منظور حسن  تمامیمکلف به اتخاذ در تمام مراحل اجراي طرح خود  مشارکت

باشد. رعایت انواع استانداردها و  و انجام اقدامات بایسته در این راستا می مجري اجراییاجراي عملیات 

 .است نامه آییني مزبور براساس مفاد این ها طرحالزامات نظارتی در 

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

در  اجراییاز لحاظ اقتصادي، فنی مهندسی، مالی و  نامه طرحپذیري  مجري و توجیه اجراییتوانائی 

خود مکلف به اتخاذ  اداره مشارکتشود. بانک توسط واحد ارزیابی  انجام می مشارکت راستینبانکداري 

ها براساس مفاد این  نامه طرحنواع استانداردها و الزامات ارزیابی باشد. رعایت ا تصمیم الزم در این راستا می

 است. نامه آیین

که از امکانات و تخصص یا بانک است  اداره مشارکتواحدي درون سازمانی تحت نظر  :واحد ارزیابی -26

د و در اشب میو اقتصادي برخوردار  ، ارزيکادر تخصصی الزم مانند کارشناسان فنی، مهندسی، مالی

را از لحاظ ) نامه طرحمعرفی شده از طرف مجري (وظیفه دارد تا طرح  مشارکت راستینیند بانکداري فرآ
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 دنکو احراز توانایی مجري از جمیع جهات بررسی  اجراییفنی، مهندسی، مالی، اقتصادي، کیفیت عملیات 

 . کنداظهار نظر  نامه طرحاجراي  پذیري توجیهو در خصوص 

یا اشخاص حقیقی یا حقوقی  بانک اداره مشارکتو مجرب واحد ارزیابی کارشناس متخصص  :ارزیاب -27

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

به عهده را پذیري آن  و توجیه نامه طرحزیر نظر واحد ارزیابی وظیفه ارزیابی  و بودهکادر تخصصی الزم 

 دارد.

ا یانات و تخصص که از امک بانک است اداره مشارکتدرون سازمانی تحت نظر  يواحد :نیامد واح -28

مشارکت  يدارکند بانیبرخوردار بوده و در فرآ یو مال یمهندس ،یارشناسان فنکالزم مانند  یادر تخصصک

با  ق آنیو تطب ییات اجرایش عملیپا ،طرح يبر حسن اجرا، انتخاب امین، نظارت کاز طرف بان راستین

به طرح را  يمراحل اجرا یلیتحل يو گزارشها را بر عهده داردر امور مربوط یو سا نامه طرح هاي برنامه

مسئولیت نظارت بر  .دهد می قراربانک  اداره مشارکتار یه و در اختیتهاي  ر دورهیا غاي ی دوره صورت

داخلی یا خارج از بانک  ،د امینچگونگی اجراي طرح با واحد امین است اعم از اینکه امین منتخب واح

 باشد. 

یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از  اداره مشارکتکارشناس متخصص و مجرب واحد امین  :امین -29

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

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

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

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

دهد تا در  می قرار کدر رهن بان يمجر یافتیدر گذار در مقابل منابع قهیا وثی يه مجرک یاموال :قیوثا -31

مطالبات  تمامیبتواند از محل آنها  کبان ،مابین فی يمطابق قراردادهامجري  فاء تعهداتیصورت عدم ا

32 



 

 .ندکخود را وصول 

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

ن را یا ضامنیو ضامن  يباستناد آنها مجر يواز سوي ن یمابیفاء تعهدات مطابق قرارداد فیم اعد در صورت

 .دکنن مطالبه و وصول یا ضامنی يملزم به انجام تعهدات نموده و مطالبات و حقوق خود را از مجر

ت و کشاره بمنظور مکاست  يمجر غیرنقديا یو  ينقد هاي ییآن قسمت از اموال و دارا :يآورده مجر -33

ان در یت در سود و زکمشار يدارکآن در قالب بان يتحقق و اجرا ياز منابع طرح و در راستا ین بخشیتأم

 :شود می ار گرفتهکطرح مورد نظر ب

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

  .ران باشدیشور اکل به واحد پول یتبد

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

 .مرتبط با طرح مورد نظر باشد یتیریو مد یرمنقول و توان تخصصیو غ) لیقابل تبد یشور و ارز خارجک

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

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

ان یت در سود و زکمشار حالتو در  ها طرحا بسته یو فروش طرح  ییات اجرایان عملیپس از پا ،ها طرح

 يو با لحاظ توافقات قرارداد نامه آییناین مفاد  ان حاصل براساسیسود و ز ،یان سال مالیدر پا کشعبه/ بان

 د.شو یم ییه حساب نهایم و تسویتسه يو مجر کبان ،گذار سپرده انیم

د یق خریاز طرگذاران  سپرده يگذار سرمایهت کن نوع مشاریدر ا :ناپذیر پایانت در طرح کمشار -35

 يبردار هرهبطرح و آغاز دورة  ییات اجرایعمل پایانل و یمکو پس از ت شود انجام میره یپذ يها گواهی

توسط گذاران  سپردهره یپذ يها گواهی ،ریناپذ پایان يها طرحدر  ان حاصلیم سود و زیم و تسهیتقس يبجا

ت و کمشاراسمی به نسبت مبلغ گذاران  سپردهاز  یکل و هریتبد يت مجرکبه سهام شر کا با نظارت بانی
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ل یت پس از تبدکارات مشیند. عملشو می میو سه یکرشت که شریدر سرما مشارکتطول مدت 

  ابد.ی می پایانت کسهام شر بهگذاران  سپردهپذیره  يها گواهی

است که نرخ بهره در ثبت  نیمشارکت راست اتیعمل ينحوه حسابدار: استینمشارکت رحسابداري  -36

 یو محاسبات ارزش زمان شود یبکار برده نم یمال يها لیها و تحل و حساب اتیو عمل ياسناد حسابدار

 .ردیپذ یاساس مبلغ و مدت مشارکت و بدون استعمال نرخ بهره صورت مبر هیسرما

بینی و غیرقابل اجتناب  رویداد و پیشامدي غیرقابل پیش :)و غیرمترقبه (فورس ماژور حوادث قهري -37

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

 د.شو و قراردادي غیر مقدور می تعهدات قانونی

مابین ناشی از اجراي مفاد قراردادهایی  اختالفات و منازعات فی تمامیحل و فصل  :)حکمیتداوري ( -38

از طریق دادرسی مدنی  آیینمزبور وفق قانون  نامه آیینبراساس ضوابط  ومنعقد  نامه آییناین که طبق 

 د.یرپذ میانجام ارجاع امر به داوران مرضی الطرفین 

و   ، مؤسسه ، سازمان مانند صندوق  ینیعناو  تحت  که  است  یمستقل  یحقوق  تیشخص :مستمري  صندوق -39

رعایت  اباعضا،   یبازنشستگ  يایمزا  نیتأم  ، در حوزه خاص  دستورالعمل ای  ، اساسنامه قانون  براساس  رهیغ

صندوق مستمري دو  .کند یم  تیفعال یرهاي با سرمایه متغ حسابداري مشارکت راستین براي صندوقاصول 

 نوع است:

 تیبا رعاتحت قوانین بیمه اجباري تأمین اجتماعی صندوق مستمري است که : صندوق تأمین -الف

 کند.  فعالیت می ریمتغ هیبا سرما يها صندوق يبرا نیمشارکت راست ياصول حسابدار

با و زنشستگی افراد بصورت اختیاري براي تأمین باصندوق مستمري است که : صندوق بازنشستگی -ب

 کند. فعالیت می ریمتغ هیبا سرما يها صندوق يبرا نیمشارکت راست ياصول حسابدار تیرعا

شود که باستثناي اشخاص ابتدایی و  اي از اشخاصی اطالق می به تعهدات مجموعه :تعهدات پشت سرهم -40
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باشد و شخص ابتدایی فقط  لبکار میانتهایی هر شخص به شخص قبل خود بدهکار و از شخص بعد خود ط

 از شخص بعد خود طلبکار و شخص انتهایی فقط به شخص قبل خود بدهکار است.

 .استبانکداري راستین  قانونتابع  نامه آییناین  )2( ماده

 آن نیز هاي سیستمزیربه نامه  این آیینمشارکت راستین سیستم پایه بانکداري بخش مصرح در  طالبم )3( ماده

 .تصریح شده باشدول از آن تسري دارد مگر اینکه عد

گذاران با حذف سود  منابع سپرده يگذار هیحاصل از سرما ینرخ بازده مشارکت راستیندر بانکداري  )4( ماده

 گردد.  ن میییاقتصاد محاسبه و تع یقیبخش حق یبر بازده یثابت و بر اساس سود مبتن

گذاري، بانک رمایهي سها طرحمجریان  ياقتصاد يتهایگذاران در فعالت سپردهکبه منظور مشار )5( ماده

 يگر را فراهم نموده و از طریق واسطه یا خصوصیاعم از دولتی  یو حقوق یقیت اشخاص حقکامکان مشار

گذار در سود و سپرده یت واقعکمشار يشدن معامالت بر مبنا اجرایی، یص منابع مالیز و تخصیو تجه یمال

 یارائکش یتها و افزایشتر فعالیت بیوجه به شفافبا ت مشارکت راستینان طرح مجري را در چارچوب بانکداري یز

افت یارمزد درکالعمل و در مقام عامل، افت حقیبعنوان واسطه وجوه با در ک. بانکندتسهیل می کیات بانیعمل

 گردد. یگذاران و مجري تسهیم م یا سپرده یگذاري میان صاحبان منابع پولسرمایه ینموده و بازده

از  يا ت در بستهکت در طرح خاص، مشارکسه نوع محصول (مشار ینمشارکت راستدر بانکداري  )6( ماده

استفاده  نامه آیین) و خدمات بانکی به شرح مواد آتی این کان شعبه / بانیت در سود و زکچند طرح، مشار

 شود.  می

الت، ساختار سازمانی و گردش کار خاص خود به شرح مواد آتی کیتش يدارا يدارکوه بانین شیا )7( ماده

 د. یف خود عمل نمایبتواند بنحو مطلوب به اهداف مورد نظر دست یافته و به وظا کاست تا بان

با  کده است و بانشهاي راستین طراحی یر گواهیابزارهاي مالی نظ مشارکت راستین يدارکدر بان )8( ماده

ق این اورا کنندگان عاملهبراي ممتنوعی را شرایط هاي مزبور یسبد گواه یجاد بازار و طراحیصدور، ارائه، ا
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 صادر )6ماده ( موضوع  مشارکت راستینبانکداري ت محصوالي هاي راستین برا گواهی د.آورمیبوجود 

هاي نوع اول و دوم مشخصاً در مورد طرح  گذاري گذار موظف است مشارکت خود را در سپرده شوند. سپرده می

ند. محصول نوع سوم یعنی مشارکت در سود و زیان کخص به بانک اعالم ي مشها طرحخاص یا سبدي از 

 .استشعبه/بانک فقط با گواهی مشارکت قابل انجام 

 :استبه شرح زیر  مشارکت راستینمراحل کلی عملیات بانکداري  )9( ماده

رسانی و  دایره اطالعشرایط و مقررات مشارکت از طریق پورتال اطالع رسانی بازار گواهی راستین یا  -1

 رسد. گذار میشعب بانک مشارکت در سود و زیان به اطالع مجري و سپرده مشارکتدمات مشاوره خ

 يشنهاد مشارکت در اجرایطرح مورد نظر خود به بانک مراجعه و پ يمجري به منظور تامین مالی براي اجرا -2

 ند. کارائه  ،نامه : طرحنامهآییناین  4فصل  طبق مفاد  نامه طرحطرح را در قالب 

شنهاد مطروح به شرح یطرح براساس پ یمقدمات یابیارمزد ارزکاز سوي مجري،  نامه طرح تحویلپس از  -3

شامل  يشنهادیاز مجري دریافت و اطالعات مرتبط با طرح پ ،هاي بانک : دریافتینامه آییناین  18فصل  

. کد شود دریافت می يزم از مجرر اطالعات الیت و سایفعال ي، مجوزهایثبت ك، مداریهیگزارش توج

افت و یاختصاص خواهد  ي، به مجرنامه طرحافت کارمزد بررسی مقدماتی یپس از در يبراي مجر ییشناسا

 خواهد شد. یین کد، شناسایبا هم يدر ادامه مراحل مشارکت، مجر

ر نسبت به بررسی سوابق مجري اقدام و د ،: ارزیابینامه آییناین  5فصل  مفاد بر اساس  یابیواحد ارز -4

بانک  اداره مشارکتو به  یابیطرح را ارز ،ي، مالی و مدیریتی مجریفن ییصورت احراز اهلیت و توانا

 . کند یگزارش م

ت و یریسازمان مد ير فهرست بهاینظمورد لزوم طرح از اطالعات  یابیدر فرآیند ارز یابیواحد ارز -5

گر استفاده و در یان دیطرح توسط مجر ياهاي داده موجود و سوابق اجر، نرم افزارها و پایگاهيزیر برنامه

فصل  هات الزم پس از اخذ کارمزد ارزیابی تفصیلی از مجري طبق مفاد یطرح از توج يصورت برخوردار
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این  6فصل  نموده و وفق مفاد  نامه طرحه ارزیابی تفصیلی اقدام ب ،هاي بانک : دریافتینامه آییناین  18

 مشخصرا  يالشرکه مجرنات و سهمیزان وثائق، تضمینوع و م ،ها : تضمینات، وثایق و آوردهنامه آیین

 . کند می

 ينات، وثائق و آورده غیرنقدي مجریارزش تضم یابیاسبات بر اساس گزارش واحد ارزمحو  يزیواحد مم -6

 . کند یمرا تعیین 

پس از استعالم و تأیید  ينات و وثائق مجریتضم یو شماره انتظام يزان آورده نقدیاطالعات مربوط به م -7

افته به یاختصاص  ییابر اساس کد شناس مشارکت راستینان بانکداري یصحت آنها در بانک اطالعات مشتر

 د. شو یثبت م يمجر

تحت نظر و راهنمایی  ،در خصوص انعقاد قراردادهاي مربوط با مجري مشارکت راستینشعبه بانکداري  -8

. اطالعات کنداقدام می ،: تنظیم قراردادنامه آییناین  8فصل  طبق مفاد  بانک اداره مشارکتواحد حقوقی 

 د. شدرج خواهد  يمجر یل اطالعاتیستم و فایمربوط در بانک اطالعات س

رسانی و  دایره اطالع ایراستین  یبازار گواه یپس از انعقاد قرارداد با مجري از طریق پورتال اطالع رسان  -9

مصوب بر اساس قرارداد منعقده با مجري به اطالع  نامه طرح یمنابع درخواست مشارکتخدمات مشاوره 

 رسد.گذاران میسپرده

شامل  نامه طرحه مدارك و مستندات یو کل ياطالعات مجر يها اي از رکوردنسخه بانک اداره مشارکت  -10

، نحوه يطرح، فازبند ياز و نحوه مصرف منابع، نحوه اجرای، منابع مورد نيبند، برنامه زمانيبندبودجه

به واحد را ل طرح و سایر مدارك مورد لزوم یو تحو پایان یو چگونگ یت، نحوه گزارشدهیفیکنترل ک

 .دهدل میین تحویام

 . کنندمیرا تأمین منابع طرح  انتخابیگذاران با خرید گواهی راستین طرح سپرده  -11

قرار  يار مجریبع در اختن شده مناییتع يطرح در زمانها ياجرا يپس از تأمین منابع طبق برنامه زمانبند  -12
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 .گیرد می

و تا کرده بر عملیات مجري آغاز  ،: نظارتنامه آییناین  9فصل  طبق مفاد واحد امین نظارت کامل خود را   -13

 . دهد میطرح ادامه  پایان

و  اجراییعملیات  هاي گزارشصورت گرفته و دستورکارها و  يها نهیسناد مربوط به هزا و ه مداركیکل  -14

طرح و  یند حسابرسیمشاهده شده در فرآ يها رتیت شامل مغایریمد يها طرح و نامه يند اجرایمالی فرآ

: 13فصل  و  ،: افشاي اطالعات12فصل   ،: مجري10صل ف  طبق مفادنیاز و اطالعات مورد هاي مالی صورت

 رد.ین قرار گیار واحد امیتوسط مجري در اخت دیبا نامه آییناین  ،حکمرانی

توسط  يت کار مجریفیطرح و کو پیشرفت فیزیکی اجرا چگونگی امین مربوط به  ینظارت يگزارشها  -15

محاسبات و ار واحد ممیزي ین شده در اختییش تعیاز پ یدر مقاطع زمان بانک اداره مشارکتن یواحد ام

 رد.یگنک قرار میبا

 يبانک به مجر يبعد يها بانک مالك پرداخت اداره مشارکتن طرح با نظارت واحد امین یام يگزارشها  -16

در قالب گزارش و صورتمجلس توقفات  دیل بروز آن بایطرح و دال يدر اجرا یه توقفات احتمالی. کلاست

از  نامه طرح يشده خارج از برنامه زمانبندرات واقع ین صورت تأخیر اید واحد امین برسد، در غییطرح به تا

  رفته نیست.یبانک پذ يسو

تواند با بررسی مستندات الزم به  در صورت ناکافی بودن منابع تجهیز شده در اثناي اجراي طرح، بانک می  -17

نسبت به تجهیز منابع طریق صدور گواهی راستین جدید  واحد امین از تایید درخواست مجري و تشخیص و

 .کنداقدام بیشتر 

مبتنی بر اصول حسابداري  مربوط يها و فرمول نامه آیینطرح طبق مفاد این  اجراییات یان عملیدر پا  -18

: نامه آییناین  17فصل  مفاد و با توجه به ، حسابداري مشارکت راستین :15فصل  مشارکت راستین موضوع 

محاسبات و  يزیان حاصل و کارمزد سهم بانک توسط نرم افزار واحد ممیزان سود و زی، متسویه حساب
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ا یابد. در صورت وجود گزارش ین و تخصیص میییگذار تع و سپرده يمحاسبه شده و سهم مجر

تغییر  :نامه آییناین  16فصل  ر طبق مفاد یاز تاخ یر و زیان ناشیزان تاخین، میصورتمجلس توقف توسط ام

 )فورس ماژورحوادث قهري و غیرمترقبه (از موارد  یناش يها رید. تاخشو ین و محاسبه مییتع ،در زمانبندي

 د.شوبررسی می ،و غیرمترقبه : حوادث قهرينامه آییناین  23فصل  ز طبق مفاد ین

 اداره مشارکتدواً مراتب در کمیته رفع اختالف ن طرح، بیام يها به گزارش يدر صورت اعتراض مجر  -19

، حل و فصل موضوع طبق مفاد فو در صورت عدم رفع اختال دریگ میبانک مطرح و مورد رسیدگی قرار 

 .پذیرد میت صورت یحکمق یاز طر ،: داورينامه آییناین  24فصل  

اصل منابع و سود و زیان طرح پس از کسر کارمزد بانک به حساب دارندگان گواهی راستین طرح واریز و   -20

 د.شوهاي مربوط از بازار گواهی راستین خارج میگواهی

 : استگذاري به شرح ذیل  مراحل سپرده )10( ماده

راستین یا از طریق مراجعه  یبازار گواه ینترنتیسامانه ا یق مراجعه به پورتال اطالع رسانیگذار از طر سپرده -1

دایره اطالع رسانی و خدمات و مشاوره با کارشناس مربوط در  مشارکت راستیناز شعب بانک  یکیبه 

دا یپ ییو انصراف، آشنا يگذار ط و مقررات سپردهیبا انواع محصوالت مشارکت، شرا مشارکتمشاوره 

  .کند یگذاري انتخاب مرا براي سپرده راستین مشارکتگانه از محصوالت سه یکیه و کرد

رسانی  در پورتال اطالعمربوط  يها کسب اطالعات الزم و انتخاب محصول در قالب فرمپس از گذار سپرده -2

گذار و توافقات طرفین نیز  سامانه اینترنتی بازار گواهی راستین که متضمن تعهدات و وظایف سپرده

 .کند یآن م یشده و اقدام به خرید گواهی راستین با پرداخت مبلغ اسم ياانهیستم رایوارد سباشد،  می

د و یینسبت به تاگذار از اطالعات حساب بانکی وي  با احراز هویت سپردهسیستم رایانه بازار گواهی راستین  -3

 یگذار با توجه به نوع گواهی انتخابسپرده یی. کد شناساکند یگذار اقدام ماطالعات سپرده ییثبت نها

 .شود یجاد میا
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ن رکورد از قبیل شماره حساب، یر اطالعات مربوط به ایگذار و ساسپرده ییرکورد مربوط به کد شناسا -4

کپارچه ی به صورتبازار گواهی راستین  يها گاه دادهیگذار و غیره در پا زان سپرده، مشخصات سپردهیم

 .شودمی يثبت و نگهدار

به  مبادرتستم به صورت خودکار یو دریافت وجه، ساطالعات قرارداد و ثبت دیجیتالی پس از انعقاد  -5

گذار سپرده. کند یم یگذار و بر اساس نوع گواهی و محصول انتخاب راستین به نام سپرده یصدور گواه

مربوط را مشاهده  یگواه خود ییق ورود کد شناسای، از طریل به داشتن نسخه چاپیدر صورت تماتواند  می

ر اطالعات مربوط به یبهمراه سا یبه گواه یال اختصاصی. شماره سرکندتور چاپ و اقدام به صدور دس

 د.شوچاپ شده درج می یگذار در گواه سپرده

د. این کنطرح، گواهی راستین خود را به قیمت بازار به غیر واگذار  پایانتواند پیش از موعد می گذارسپرده -6

باید از طریق مزبور شود. عملیات  قاضاي گواهی تعیین میراستین بر مبناي عرضه و ت واهیگقیمت در بازار 

این  38فصل  هاي راستین بر اساس مفاد  بازار گواهی راستین بانک صورت پذیرد. معامالت گواهی

طرح راستین د. تسویه حساب با آخرین دارنده گواهی شو میانجام  ،(RCM): بازار گواهی راستین نامه آیین

 .شود انجام میبعد از اتمام طرح با توجه به نوع گواهی تسویه قطعی و 

ان دوره مشارکت (در محصوالت نوع اول و دوم) یا پایان سال مالی (در محصول نوع سوم) واحد یدر پا -7

اخت سود با توجه به مدت و مبلغ مشارکت و نوع گواهی و محاسبات اقدام به محاسبه و پردو ممیزي 

ق یسود و زیان به صورت خودکار و از طرتخصیص ز اصل و ید. وارکن یگذار مسپرده یمحصول انتخاب

محاسبه سهم سود مشارکت کننده جدید بر اساس اصول پذیرد. بانک صورت می نزدگذار حساب سپرده

 خواهد بود. ،حسابداري مشارکت راستین :نامه آییناین  15فصل  حسابداري مشارکت راستین موضوع 
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 : سازمان و تشکیالت2 فصل

کمیته «و » مشارکت راستینکمیته راهبردي بانکداري «از  مشارکت راستینساختار بانکداري  )11( ماده

شود که مشخصات  تشکیل می» بانک اداره مشارکت«و » مشارکتمقررات و فرآیندهاي  کارشناسی تفسیر

 اعضاء و شرح وظایف آنها به شرح مواد آتی است: 

 بشرح زیر است: مشارکت راستین اعضاء کمیته راهبردي بانکداري  )12( ماده

 عضو هیات مدیره ناظر بانک (رئیس کمیته). -1

 (مشاور مستقل). کت راستینمشارمشاور علمی و اجرایی مجرب در بانکداري  -2

 بانک. اداره مشارکترئیس  -3

 رئیس اداره حقوقی بانک. -4

 رئیس اداره تسهیالت اعتباري بانک. -5

 هاي بانک. رئیس اداره بررسی طرح -6

 رئیس اداره نظارت بر مصارف بانک. -7

 (دبیر کمیته راهبردي). ریزي تحقیقات و برنامهرئیس اداره  -8

 رئیس اداره سازمان و روشهاي بانک. -9

 منتخب. مشارکترئیس شعبه  -10

: چنانچه در بانک اداراتی تحت عناوین احصایی در این ماده وجود نداشته باشد بنا به تشخیص عضو تبصره

اي که وظایف معادل را در بانک به عهده دارد جایگزین شده و در جلسات  هیات مدیره ناظر بانک، رئیس اداره

 یابد. حضور می

  عبارتند از: مشارکت راستیننکداري شرح وظایف کمیته راهبردي با )13( ماده
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سیاستگذاري و تصویب اهداف، سیاستها و دستورالعملهاي پیشنهادي گروه کارشناسی تفسیر مقررات و  -1

و حمایت از ایجاد ساختاري مناسب جهت فعالیت واحدهاي  مشارکت راستینفرآیندهاي بانکداري 

 تخصصی و اجرایی ذیربط. 

قانون مطابق  مشارکت راستیناي عملیاتی در راستاي اهداف بانکداري ه نظارت بر اجراي صحیح برنامه -2

 .آننامه  و آیین بانکداري راستین

 ایجاد هماهنگی بین کمیته کارشناسی و واحدهاي تخصصی و اجرایی ذیربط. -3

پیگیري و اخذ مجوزها و مصوبات مورد نیاز از مراجع خارج از بانک جهت اجراي بهینه بانکداري  -4

 . ینمشارکت راست

و مراجع مرتبط خارج از بانک و عنداللزوم  مشارکت راستیناندرکاران بانکداري  ایجاد هماهنگی بین دست -5

 خارج از کشور.

بشرح زیر  مشارکت راستیناعضاء کمیته کارشناسی تفسیر مقررات و فرآیندهاي بانکداري  )14( ماده

 باشند:  می

 (رئیس کمیته). اداره مشارکترئیس  -1

 (مشاور مستقل). مشارکت راستینرب در امر بانکداري مشاور علمی و اجرایی مج -2

 کارشناس حقوقی. -3

 ها. کارشناس بررسی طرح -4

 کارشناس تسهیالت اعتباري. -5

 کارشناس نظارت بر مصارف. -6

 (دبیر کمیته). ریزي برنامهکارشناس  -7

 کارشناس مطالعات سازمانی. -8
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وجه به موضوع مورد بررسی، در : کارشناسان و نمایندگان سایر واحدهاي تخصصی و اجرایی با ت1تبصره 

 صورت نیاز در کمیته کارشناسی حضور خواهند یافت. 

اعضاي کمیته  مشارکت راستین: به منظور حفظ و نگهداري و توسعه دستاوردهاي بانکداري 2تبصره 

 باشند. مشارکت راستینکارشناسی، باید مطلع و مجرب در امر بانکداري 

به شرح  مشارکت راستینمقررات و فرآیندهاي بانکداري شرح وظایف کمیته کارشناسی تفسیر  )15( ماده

  ذیل است:

بررسی و انجام مطالعات مستمر در خصوص آخرین تغییرات و پیشنهادهاي ارائه شده درخصوص بانکداري  -1

 در داخل و خارج از کشور. مشارکت راستین

به تهیه و ارسال  هاي ارائه شده از سوي واحدهاي تخصصی و اجرایی ذیربط که اقدام بررسی گزارش -2

 کنند. ها و اطالعات قابل بررسی به کمیته کارشناسی می گزارش

بررسی و بازنگري در فرآیندها و دستورالعملهاي تدوین شده، ساختار و کادر مورد نیاز، بر اساس  -3

و یا حسب نظر اعضاي کمیته باتوجه به  اداره مشارکتپیشنهادهاي ارائه شده از سوي واحدهاي ذیربط 

 هاي انجام شده براي استمرار و انجام بهینه طرح. ج بررسینتای

تحت نظارت مستقیم عضو هیأت مدیره ناظر بانک، انجام امور و فعالیتهاي مرتبط با  اداره مشارکت )16( ماده

ها، ارزیابی، نظارت،  را اعم از اطالع رسانی، تجهیز و تخصیص منابع طرح مشارکت راستینمدیریت فرآیند 

 گذار، مجري، امین، ارزیاب و غیره را بعهده دارد.  زم بین سپردهال هاي و هماهنگیبازار گواهی راستین 

 داراي واحدها و دوایري به شرح زیر است: اداره مشارکت )17( ماده

 واحد حقوقی.  -1

 واحد ارزیابی.  -2

 واحد ممیزي و محاسبات.  -3
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 واحد مهندسی مالی.  -4

 واحد امین. -5

 کمیته رفع اختالف.  -6

 دایره دفتر.  -7

 لزوم. سایر دوایر مورد -8

، مشارکت راستینواحد حقوقی، متشکل از کارشناسان حقوقی مطلع و آگاه در امر بانکداري  )18( ماده

 و کادر اداري مورد نیاز است. کارشناس بیمه

باید از کارشناسان حقوقی بانک که حداقل داراي دانشنامه لیسانس در  اداره مشارکتواحد حقوقی  )19( ماده

و کارشناس بیمه با حداقل دانشنامه لیسانس در رشته مورد نظر  سال سابقه خدمت 3حداقل  بارشته حقوق قضایی 

باشند تشکیل شود. مرجع تأیید صالحیت سال سابقه خدمت در رشته مورد نظر  3با گرایش بیمه با حداقل 

المللی و یا  ، ادارات حقوقی و دعاوي بانک است. در ارتباط با قراردادهاي بینو بیمه کارشناسان حقوقی

خارج از بانک اعم از ایرانی یا اي  و بیمهتواند از خدمات مشورتی حقوقی  بانک می ه مشارکتادارتخصصی، 

 نامه صورت پذیرد. این آیین )150ماده ( خارجی استفاده کند. نحوه انتخاب کارشناسان باید با رعایت مفاد 

را در سطح الزم  مشارکت راستینهاي آموزش بانکداري  دوره کادر واحد حقوقی الزاماً باید )20( ماده

 کند.  تعیین می اداره مشارکتهاي مزبور را  گذرانده باشند. سطح آموزشی دوره

  وظایف واحد حقوقی عبارتست از: )21( ماده

اجرایی نامه  و آیین قانون بانکداري راستینتهیه طرح قراردادها با توجه به موضوع طرح پیشنهادي منطبق با  -1

 ن.آ

، این : بیمه7فصل  1فصل  پیشنهادي براساس  بیمه در مورد طرحتهیه، جرح و تعدیل طرح قراردادهاي  -2

  .نامه آیین
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مشارکت م و انعقاد تمامی قراردادهایی که در راستاي اجراي عملیات بانکداري نظارت حقوقی بر تنظی -3

 شود. منعقد می راستین

تهیه و تنظیم و انعقاد قراردادهاي الزم با موسسات خارج از بانک اعم از موسسات حقوقی، تحقیقاتی،  -4

 اي، اجرایی و غیره اعم از ایرانی یا خارجی. مشاوره

 .آننامه  و آیین قانون بانکداري راستیناظهارنظر و تفسیر حقوقی  -5

 .مشارکتو واحدهاي تابعه آن و شعب  اداره مشارکتارائه مشاوره حقوقی به  -6

  .: داورينامه این آیین 24فصل  شرکت در جلسات داوري (حکمیت) موضوع  -7

 شود. هایی که در مراجع قضایی مطرح می انجام تمامی امور حقوقی و قضایی در ارتباط با پرونده -8

طرح هرگونه دعوي اعم از حقوقی و کیفري نزد هریک از مراجع ذیصالح اعم از قضایی و غیرقضایی  -9

 شامل داخل یا خارج از کشور.

ول مطالبات از طریق اجراي ثبت و تدوین چارچوب کلی دعاوي مربوط اعم از کیفري و حقوقی و وص -10

 ارجاع آن به ادارات کل حقوقی و دعاوي و واحدهاي تابعه.

مهندسی، ارزي و مالی تحت عنوان ارزیاب و  -واحد ارزیابی متشکل از کارشناسان اقتصادي، فنی )22( ماده

 باشد. سایر کادر الزم می

 وظایف واحد ارزیابی به شرح ذیل است: )23( ماده

هاي اولیه و تفصیلی در ابعاد مختلف اقتصادي، فنی،  ها در بررسی مهنا طرحبررسی و ارزیابی تخصصی  -1

مهندسی و مالی و تدوین چارچوب نظارت بر طرح توسط کارشناسان واحد ارزیابی (ارزیاب) و در صورت 

 .نامه طرحلزوم استفاده از خدمات موسسات تخصصی (ارزیاب) ذیصالح بیرون از بانک جهت ارزیابی 

و  نامه طرحو سقم مدارك و مستندات و اطالعات ارائه شده توسط مجري در  بررسی در خصوص صحت -2

 ضمائم آن.
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، مدارك و مستندات نامه طرحها با توجه به سوابق مجري،  بررسی اهلیت، صالحیت و توانایی مجریان طرح -3

نامه  این آیین ،ي: مجر10فصل  ، و : ارزیابی5فصل  ، نامه : طرح4فصل  ارائه شده توسط مجري بر اساس مفاد 

طرات ناشی از مشارکت در اخمبا بکارگیري معیارهاي متعارف به منظور مدیریت و کاهش 

 ها. گذاري سرمایه

ریزي سابق  کسب اطالعات مربوط به شاخصهاي هر صنعت و فهرست آحاد بهاي سازمان مدیریت و برنامه -4

ها  هت ارزیابی اقتصادي، مالی و فنی طرح(معاونت راهبردي ریاست جمهوري) و سایر مراجع معتبر مشابه ج

 هاي اقتصادي، مالی و فنی مربوط. و با توجه به شاخص

: 6فصل  الشرکه مورد نیاز به مجري، براساس مفاد  تعیین و اعالم نوع و میزان وثایق و تضمینات و سهم -5

 نامه و سایر مقررات مربوط. این آیین ،ها تضمینات، وثایق و آورده

هاي ریالی و ارزي مجري (داخل و خارج از  اخذ اطالعات مالی و اعتباري و وضعیت تعهدات و بدهی -6

 کشور) از طریق مراجع ذیصالح.

ت تخصصی ذیصالح بیرون بندي مجریان و در صورت لزوم برون سپاري و استفاده از خدمات موسسا گروه -7

 بندي مجریان. از بانک جهت گروه

تواند اطراف قراردادهاي مشارکت در سود و زیان را هم در سیستم پایه و هم  واحد ارزیابی حسب لزوم می -8

هاي آن عالوه بر الزامات خاص آنها به رعایت مفاد فصول و مواد مختلف مندرج در این  در زیرسیستم

 نامه ملزم کند. آیین

احد ممیزي و محاسبات، متشکل از کارشناسان مالی، حسابدار و حسابرس و سایر کادر مورد نیاز و )24( ماده

 است.

را در سطح  مشارکت راستینهاي آموزش بانکداري  کادر واحد ممیزي و محاسبات الزاماً باید دوره )25( ماده

 کند. تعیین می اداره مشارکتهاي مزبور را  الزم گذرانده باشند. سطح آموزشی دوره
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 یف واحد ممیزي و محاسبات به شرح ذیل است: وظا )26( ماده

 ممیزي تضمینات و وثائق و آورده غیرنقدي مجري. -1

 ها و طرح. ارزشگذاري و تقویم دارایی -2

 نامه. گذار و مجري بر اساس این آیین الزحمه مجري و سود و زیان سهم سپرده محاسبه کارمزد بانک و حق -3

 بررسی اطالعات فایل مربوط به مشتري. -4

 هاي قبلی. هاي جدید یا تغییر در داده ادهبررسی د -5

 دریافت و بررسی گزارش نظارت بر عملیات اجراي طرح و کیفیت کار مجري. -6

 دریافت گزارش و صورتمجلس توافقات احتمالی طرح و دالیل مربوط. -7

این  ها در مقاطع مورد لزوم براساس مفاد اي طرح ها بر جریانات درآمدي و هزینه محاسبه آثار تغییر قیمت -8

اي و درآمدي ناشی از تاخیرات و توقفات احتمالی و تغییر در زمانبندي  نامه و محاسبه آثار هزینه آیین

 ها. طرح

واحد مهندسی مالی متشکل از کارشناسان مهندسی مالی، ریسک و فناوري اطالعات و ارتباطات و  )27( ماده

 سایر کادر مورد نیاز است.

را در سطح الزم  مشارکت راستینهاي آموزش بانکداري  الزاماً باید دوره مهندسی مالیکادر واحد  )28( ماده

 کند. تعیین می اداره مشارکتهاي مزبور را  گذرانده باشند. سطح آموزشی دوره

 باشد: وظایف واحد مهندسی مالی به شرح ذیل می )29( ماده

 مدیریت بازار گواهی راستین از ابعاد مختلف فناوري اطالعات و ارتباطات و مهندسی مالی.  -1

نامه در سامانه بازار گواهی راستین  این آیین ،: افشاي اطالعات12فصل  عات مجري طبق مفاد افشاي اطال -2

 بانک.

ثر رساندن بندي محصوالت به منظور به حداک هاي راستین از طریق دسته تعریف و مدیریت سبد گواهی -3
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هاي راستین با توجه به میزان ریسک و  بازده و حداقل کردن ریسک، تعیین وزن هر گواهی در سبد گواهی

 بازدهی محصوالت.

هاي اقتصادي و  هاي بخش هاي اقتصادي، استفاده از شاخص تجزیه و تحلیل محیط بیرونی، شناسایی بخش -4

 یسک فعالیتهاي اقتصادي.هاي تاریخی ر هاي مالی بورس براي انجام تحلیل شاخص

هاي راستین و سبد  و گواهی مشارکتبینی و برآورد ریسک و بازده هر یک از محصوالت  پیش -5

 هاي راستین. گواهی

ها و اطالعات الزم به منظور انعکاس موضوع به کمیته کارشناسی تفسیر مقررات و فرآیندهاي  ارائه گزارش -6

 .مشارکت راستین

 ی راستین بانک شامل:مدیریت معامالت بازار گواه -7

 گواهی راستین اعم از معامالت بازارگردانی، کارگزاري و آربیتراژ. ازارتدوین راهبرد بانک در ب -الف

 هاي راستین در جهت افزایش بازدهی منابع. مدیریت منابع تخصیصی بانک به معامالت گواهی -ب

 هاي راستین بانک. سازي سبدهاي گواهی مدیریت و بهینه -ج

آوري اطالعات و تحلیل وضعیت کوتاه مدت و بلندمدت بازارهاي اقتصادي و مالی کشور و  عجم -د

 المللی مرتبط. شرایط اقتصادي و بازارهاي مالی بین

مشارکت هاي اعتباري، عملیاتی، نقدینگی و بازار در ارتباط با محصوالت بانکداري  مدیریت ریسک -هـ

 هاي راستین.  و گواهی راستین

 هاي راستین. ها و سبدهاي گواهی ري و تحلیل اطالعات مربوط به معامالت گواهیآو جمع -و

هاي راستین شامل تعیین وضعیت صنعت،  ها و سبدهاي گواهی ارائه تحلیلهاي بنیادي و فنی گواهی -ز

 ها و روشهاي علمی متداول. وضعیت طرح و بررسی وضعیت بازار با استفاده از تکنیک

هاي راستین به واحدهاي  ها و سبدهاي گواهی م نرخ روزانه خرید و فروش گواهیاعطاي مجوز و اعال -ح
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 ذیربط.

 هاي آماري.  هاي مدیریتی و تحلیل تدوین گزارش -ط

 غیرمتعارفی فعالیتواحد مهندسی مالی موظف است تا با پایش مستمر بازار گواهی راستین چنانچه  )30( ماده

هاي مدون و  براي مدت محدودي براساس دستورالعمل بانک اداره مشارکتمشاهده کرد، ضمن هماهنگی با 

  مقتبس از بازار اوراق بهادار و قوانین مربوط، خرید و فروش را جهت تسکین التهاب بازار موقتاً متوقف کند.

واحد اگر بررسی خواهد کرد. در بازار را فعالیت غیرمتعارف ناشی از  دادوستدواحد مهندسی مالی  )31( ماده

تواند از واحد امین  در صورت لزوم میهاي غیرمتعارف در بازار پیدا نکند،  اي فعالیتتوضیحی بر مهندسی مالی

 . دهد قراربیشتر  بررسی و کنترل هاي خاص را تحت طرح ،به منظور یافتن ریشه چنین مشکلیبخواهد تا 

الیت به فع رجاطالعات مهمی باشد که من انتشار ناشی از شایعه یا گزارش یاغیرمتعارف اگر فعالیت  )32( ماده

 بانک از مجري اداره مشارکتطریق از بانک  اداره مشارکت واحد مهندسی مالیشده است، غیرمتعارف 

 اداره مشارکتتواند با تأیید  یمواحد مهندسی مالی کننده مناسب را انجام دهد و  اقدامات تصحیح تا خواهد می

 . انجام اقدامات مزبور به تاخیر اندازدرا تا مجري طرح مربوط به هاي راستین مجري یا  گواهی دادوستدبانک 

واحد امین متشکل از کارشناسان مالی، فنی، مهندسی تحت عنوان امین و سایر پرسنل مورد نیاز  )33( ماده

 است.

 وظایف واحد امین به شرح ذیل است:  )34( ماده

بررسی شده، اظهارنظر ارزیابی و تأیید شده توسط واحد ارزیابی در  نامه طرحدریافت مستندات و مدارك  -1

 .نامه طرحتباط با مجري و ار

بندي منابع و مصارف مورد نیاز و  بندي و برنامه زمان بررسی تمامی مدارك و مستندات و کنترل بودجه -2

 نحوه اجرا از ابتدا تا پایان و تحویل طرح. 

 اي مجري. هاي دوره تعیین زمان و چگونگی محتواي گزارش -3
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اید بنا به مقتضیات هر طرح، قبل از شروع عملیات تعیین سرفصلهاي کنترلی و اطالعات مورد لزوم که ب -4

 ها، صورتمجلسها و دستورکارها وجود داشته باشند. اجرایی طرح در فرمهاي مخصوص گزارش

ها و محتواي آنها را واحد امین با پیشنهاد و هماهنگی واحد ارزیابی  ها، صورتمجلس فرمهاي گزارش -5

 کند. طراحی می

 ها و دستورکارهاي تهیه شده توسط مجري. اري، صورتمجلسهاي ادو بررسی و تأیید گزارش -6

 اي و درآمدي تمامی مراحل اجراي طرح. دریافت و رسیدگی به اسناد مالی و حسابداري اعم از هزینه -7

و  نامه طرحهاي  بینی ها و پیش نظارت بر حسن اجراي طرح و کنترل عملیات اجرایی در مقایسه با برنامه -8

نحوه مصرف بهینه آنها (بررسی مذکور باید، بر اساس نوع فعالیت طرح و به  نظارت بر تخصیص منابع و

هاي زمانی کوتاهتر با توجه به صورت وضعیتهاي ارائه شده  صورت ماهیانه و یا در موارد لزوم در دوره

 توسط مجري صورت گیرد).

و تهیه  ،و مالی ییهاي کلیدي در اجراي طرح در ابعاد مختلف اجرا تعیین، محاسبه و کنترل شاخص -9

هاي مزبور با تاکید بر هزینه، درآمد، زمان و کیفیت حسن اجراي  هاي الزم با توجه به شاخص گزارش

 عملیات.

 باشد. گروه نظارتی واحد امین متشکل از دو بخش مجزاي فنی مهندسی و مالی می -10

 ی طرح. رسیدگی و اظهار نظر درخصوص چگونگی مصرف وجوه، نگهداري حسابها و صورتهاي مال -11

براي ارجاع به واحد  اداره مشارکتارائه گزارش نظارت برعملیات اجراي طرح و کیفیت کار مجري به  -12

 ممیزي.

براي ارجاع  اداره مشارکتارائه گزارش صورتمجلس توقفات احتمالی طرح و دالیل و مستندات مربوط به  -13

 به واحد ممیزي.

 هر مرحله از پیشرفت فیزیکی طرح. هاي انجام شده توسط مجري در بررسی و تأیید هزینه -14
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 دستور تامین و پرداخت منابع مورد درخواست مجري در مراحل مختلف. -15

تأیید تأمین منابع نقدي (وجوه) مورد نیاز مجري به صورت پیش پرداخت بر اساس نوع طرح با تشخیص  -16

 بانک. اداره مشارکت

 اي. ها اعم از یکباره یا مرحله تأیید تسویه مبلغ پیش پرداختی -17

بررسی مستندات ارائه شده توسط مجري درخصوص ناکافی بودن منابع تجهیز شده قبلی و تأیید و تجویز  -18

 هاي راستین جدید. صدور گواهی

 هاي قانونی طرح نظیر مالیات، بیمه و سایر کسورات قانونی قابل قبول بانک. تأیید هزینه -19

 نامه. ي بر اساس مفاد این آیینتشخیص و بررسی نوع و میزان تأخیرات ناشی از عملیات مجر -20

 رسیدگی نهایی طرح براي تسویه حساب با مجري پس از تحویل قطعی طرح. -21

بندي مجریان براي درج در سوابق مجري به دایره صندوق به منظور ثبت  ارائه گزارش ارزیابی و دسته -22

 اطالعات.

 بشرح زیر است:  بانک اداره مشارکتاعضاء کمیته رفع اختالف  )35( ماده

 (رئیس کمیته). ره مشارکتادارئیس  -1

 .مشارکت راستینمشاور مستقل مجرب در امر بانکداري  -2

 .اداره مشارکترئیس واحد حقوقی  -3

 .اداره مشارکترئیس واحد ارزیابی  -4

 .اداره مشارکت رئیس واحد امین -5

 امین طرح. -6

 ارزیاب طرح. -7

 مجري. -8
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 رئیس اداره بازرسی بانک. -9

اي تخصصی و اجرایی با توجه به موضوع مورد بررسی، در : کارشناسان و نمایندگان سایر واحده1تبصره 

 صورت نیاز حسب تصمیم کمیته در کمیته رفع اختالف حضور خواهند یافت.

 : تصمیم کمیته براساس رأي اکثریت نفرات پنج بند اول معتبر و الزم االجرا خواهد بود.2تبصره 

تواند حل و فصل اختالف را  تالف، مجري می: در صورت عدم موافقت مجري با تصمیم کمیته رفع اخ3تبصره 

نامه درخواست کند. در صورتی که نتایج داوري، تصمیم  این آیین ،: داوري24فصل  از طریق داوري موضوع 

تغییر در  :16فصل  خسارات ناشی از تأخیر در تسویه حساب موضوع کمیته رفع اختالف را تأیید کند تمامی 

نامه برعهده مجري خواهد بود و از محل سهم درآمد و تضمینات و وثائق وي مطالبه و پس  این آیین ،زمانبندي

 گذار پرداخت خواهد شد. رآمد بانک به سپردهاز کسر سهم د

  به شرح ذیل است: اداره مشارکتشرح وظایف کمیته رفع اختالف  )36( ماده

 بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص اختالف نظر مجري با امین. -1

 در ارتباط با طرح.اجرایی بانکداري نامه  و آیین قانون بانکداري راستینبررسی و تفسیر قرارداد و  -2

انتخاب و تحت نظارت ارگان ناظر بر شعب،  اداره مشارکتتوسط  ستینمشارکت راشعب  )37( ماده

 نامه به عهده دارد. مسئولیت اجراي طرح را براساس ضوابط این آیین

شعب مذکور عالوه بر داشتن ساختار سازمانی و عملیاتی سایر شعب براي ارائه خدمات متداول  )38( ماده

، برخوردار بوده و نیز دایره مشارکتمات مشاوره رسانی و خد بانکی، باید از دوایري همچون دایره اطالع

صندوق این شعب، عالوه بر شرح وظایف متعارف سایر دوایر صندوق، باید وظایف خاص مربوط به بانکداري 

 را نیز انجام دهند. مشارکت راستین

مشارکت و صندوق در شعب بانکداري  مشارکتکادر دوایر اطالع رسانی و خدمات مشاوره  )39( ماده

را در سطح الزم گذرانده باشند. سطح آموزشی  مشارکت راستینهاي آموزش بانکداري  اماً باید دورهالز راستین
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 کند.  تعیین می اداره مشارکتهاي مزبور را  دوره

 باشد: به شرح ذیل می مشارکترسانی و خدمات مشاوره  وظایف دایره اطالع )40( ماده

ر سود و زیان، شرایط و مقررات دریافت اطالعات مربوط به انواع محصوالت بانکداري مشارکت د -1

 گذاري.  گذار و مجري و نحوه سپرده سپرده

گذار، مجري و غیره درخصوص  به مشتریان، شامل سپرده مشارکترسانی و ارائه خدمات مشاوره  اطالع -2

  .مشارکت راستینمحصوالت و امکانات شعبه 

ها و کدهاي  مربوط به طرح دریافت درخواست و اسناد و مدارك و مستندات مجریان، تکمیل فرمهاي -3

 اي بانک.  شناسایی و ثبت اطالعات فرمهاي تکمیل شده در پایگاه داده رایانه

گذاري مجدد و تکمیل فرمهاي مربوط و کدهاي  گذاري و همچنین سپرده دریافت درخواست سپرده -4

 شناسایی و ثبت آنها در پایگاه داده رایانه. 

ه بر انجام امور متعارف سایر دوایر صندوق وظایف زیر را عالو مشارکت راستیندایره صندوق شعبه  )41( ماده

 نامه و ضوابط مربوط بر عهده دارد:  تحت نظارت مسئولین شعبه براساس مفاد این آیین

 هاي راستین. شده مربوط به خرید و فروش گواهی دریافت فرمهاي تکمیل -1

 بازیابی اطالعات مربوط به کد شناسایی هر مشتري. -2

 ن.صدور گواهی راستی -3

 هاي راستین معامله شده.  صدور دستور پرداخت وجه گواهی -4

گذار و مجري) و پرداخت وجوه  الشرکه نقدي مشتریان (سپرده ها و سهم ها و آورده دریافت وجوه سپرده -5

 هاي راستین تسویه شده. گواهی

 ثبت اطالعات و صدور کد شناسایی خاص براي هر مشتري. -6

 تریان و محصوالت. دریافت و ثبت اطالعات مربوط به مش -7
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 نامه. هاي راستین (خرید و فروش و انتقال) بر اساس مفاد این آیین انجام معامالت گواهی -8

هاي راستین با همکاري سایر واحدهاي ذیربط از جمله واحد ممیزي  تسویه قطعی با آخرین مالک گواهی -9

 .مشارکت راستیناداره 

امتحان و مصاحبه با مراجع و گذراندن  یزشآمو يها دوره یپس از طد یبا اداره مشارکت پرسنل )42( ماده

 د.نشو انتصابصالح  يذ

اداره و معاونت واحدها و  استیر ،یدر سطوح مختلف کارشناس اداره مشارکتپرسنل  هیکل )43( ماده

 باشند.  دهیرا گذرانمشارکت راستین شرفته ی، متوسطه و پیمقدمات يها الزم است تا دوره مشارکت

را  این بانکداري نیتدو فهیکه وظ راستینبانکداري  مقررات نیته تدویمک و مشارکت هاي تهیمک: اعضاء تبصره

 .ستندین یدوره آموزش یطوظف به اند م به عهده داشته

طبق ضوابط و مقررات  یمال یو محاسبات و مهندس يزی، ممیارشناس حقوقک، امین، رزیابارتقاء ا )44( ماده

 است. کبان يجار

 ل را دارا باشدیالزم در جدول ذ يها د حداقلیباب فرد منتص اداره مشارکتاحراز سمت در براي  )45( ماده

 :(واحد اعداد در جدول، سال است)
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 تراکد ارشد یارشناسک یارشناسک تحصیالت

 مالحظات آموزش پایه
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اداره س ییر
 مشارکت

 ــ 1 15 ــ 1 17 5 2 20
  

اداره معاون 
 مشارکت

 10 ــ 10 10 ــ 12 10 ــ 15

 رییس واحد

، ي، اقتصادیفن 10 ــ 10 10 ــ 12 10 ــ 15 نیام
 ي، ارزیمال

 ياعتبار ارکسابقه 
 10 ــ 10 10 ــ 12 10 ــ 15 یابیارز 

 یار حقوقکسابقه  یحقوق 10 ــ 10 10 ــ 12 10 ــ 15 یقحقو
و  يزیمم

 محاسبات
 10 ــ 10 10 ــ 12 10 ــ 15

و  یمال
 يحسابدار

 يار اعتبارکسابقه 
 یو مال

 یمال یمهندس
غیر قابل 

 جذب
 10 ــ 10 10 ــ 12

، یمال یمهندس
 اقتصاد ،آمار

و  یار مالکسابقه 
 مرتبط

 کارشناس

 5 ــ 7 5 ــ 8 8 ــ 10 نیام

، یمال یمهندس
، آمار و یاضیر

 اقتصاد

مصاحبه و 
 گذراندن امتحان

 5 ــ 7 5 ــ 8 8 ــ 10 ابیارز
 5 ــ 7 5 ــ 8 8 ــ 10 یحقوق

 5 ــ 7 5 ــ 8 8 ــ 10 يزیمم
 5 ــ 7 5 ــ 8 8 ــ 10 محاسبات

 5 ــ 7 5 ــ 8 8 ــ 10 یمال یمهندس 

 

هاي آن و همچنین حفظ و پاسداري از  نامه انون بانکداري راستین و آیینبه منظور حسن اجراي ق )46( ماده

دانند تمامی پرسنل در همه سطوح مختلف  گذاران و مجریان و اشخاصی که بانک را امین خود می حقوق سپرده
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ت هاي بانکداري راستین را به دقت اجراء و از هرگونه تخلف نسب نامه مدیریتی و صف موظفند مقررات و آیین

 به آن پرهیز کنند. 

و بانکداري راستین مدیران و کارشناسان و سایر کارکنان در سطوح مختلف با رعایت مفاد قانون  )47( ماده

در حدود قوانین و مقررات مکلف به اطاعت از دستورات روساي مافوق خود هستند.  آننامه اجرایی  آیین

ا دستور مقام مافوق را برخالف قوانین و چنانچه مدیر یاکارشناس یا سایر کارکنان در سطوح مختلف حکم ی

مقررات بانکداري راستین تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور با قوانین و مقررات را به مقام مافوق 

اطالع دهد در صورتی که بعد از این اطالع مقام مافوق کتباً اجراي دستور خود را تایید کرد وي مکلف است 

عاقباً مراتب را به اداره بازرسی بانک اعالم کند. مقام مافوق ملزم است حداکثر ظرف دستور صادره را اجرا و مت

 روز کاري نظر صریح و نهایی خود را درباره ایراد موضوع این ماده کتبًا به مقام مادون اعالم کند.  4مدت 

 مدیران و کارکنان مکلف به رعایت موارد ذیل هستند: )48( ماده

جام امور برخالف ضوابط و مقررات یا سوء استفاده از موقعیت شغلی و اداري مدیر باید از الزام مادون به ان -1

 خودداري کند.

گذاران، مجریان، امین، ارزیاب و غیره که داراي شرایط یکسان و واحدي هستند  از تبعیض بین سپرده -2

 خودداري کند.

نامه یا  ر یا عدم اجراي طرحاز سوء استفاده از موقعیت شغلی و امکانات و اموال در اختیار به منظور تأخی -3

 نامه تأیید نشده خودداري کند.  اجراي طرح

 از افشاء یا عدم افشاء اطالعات برخالف مقررات خودداري نماید. -4

 از ارائه گواهی، تأییدیه یا گزارش خالف واقع خودداري نماید. -5

ند را انتصاب یا کارشناسان و افرادي نظیر ارزیاب، امین و حسابرس که داراي صالحیت قانونی هست -6

 بکارگمارد.
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از توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محموالت پستی الك و مهرشده یا معدوم کردن آنها بدون  -7

 طی تشریفات قانونی خودداري کند.

نامه اجرایی بانکداري راستین تحت  از مطالبه هرگونه مبلغ یا اخذ هرگونه مال یا امتیاز خارج از قانون و آیین -8

 گذاران و مجریان و غیره خودداري کند. هر عنوان و شرایط از سپرده

 بدون تأخیر اقدام به اجراي وظایف محوله نماید. -9

 از اذیت، آزار، تحقیر، تهمت، و هتک حیثیت مشتریان و کارکنان خودداري کند. -10

تخلفات  از جعل، مخدوش نمودن، دست بردن در اسناد، مدارك و مستندات، تزویر یا تسهیل ارتکاب -11

 مذکور و همچنین استفاده عمدي از آنها خودداري کند.

 از اختالس، تبانی، اخاذي، رشوه و یا سایر مفاسد مالی و اداري خودداري نماید. -12

 اعمال و رفتار منطبق با شئون شغلی یا اداري داشته باشد. -13

 قوانین و مقررات مربوط را رعایت نماید. -14

 رمانه اشخاص را حفظ نماید.اموال و اسناد و وجوه و اطالعات مح -15

 از ایراد خسارت به اموال اشخاص جلوگیري نماید.  -16

 انگاري در انجام وظایف محوله خودداري نماید. کاري یا سهل از کم -17

از تسلیم مدارك و اطالعات به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداري کند و نسبت به تسلیم  -18

 یافت آن را دارند اقدام نماید.مدارك و اطالعات به اشخاصی که حق در

تمامی مدیران و کارشناسان و سایر کارکنان بانک یا همکاران بانک اعم از ارزیاب و امین و حسابرس در  -19

سطوح مختلف بانکداري راستین موظفند تا از پذیرفتن مستقیم یا غیرمستقیم، با واسطه یا بالواسطه هرگونه 

یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال یا معامله متفاوت با مظنّه بازار که وجه یا مال اعم از بالعوض یا امتیاز 

 خارج از قوانین و مقررات منعقده در چارچوب بانکداري راستین باشد خودداري کنند. 
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 اي ارزیاب و امین : رفتار حرفه3 فصل

و   ارزیاباست که باید توسط  اي شامل ضوابط عمومی و اصول بنیادي رفتار حرفهفصل این مفاد  )49( ماده

  .رعایت شود مشارکت راستینارزیابی و نظارت در بانکداري  هاي رفهح اندرکاران و بطورکلی دست  امین

ارزیاب و امین کارمند بانک یا شخص حقیقی یا موسساتی هستند که خدمات حرفه اي خود را طبق  )50( ماده

 کنند.  ارائه می بانک به بانک اداره مشارکتنامه تحت نظارت واحدهاي ارزیابی و امین  مفاد این آیین

است که توسط و اقتصادي  مالی، فنی، مهندسیهرگونه خدمت ارزیابی و نظارت عبارت از خدمات  )51( ماده

 شود و انجام آن مستلزم بکارگیري دانش و مهارتهاي مرتبط با آن است. ارائه می  و امین ارزیاب

و و با رعایت ضوابط  در باالترین سطح ممکنخود را  ارزیابی و نظارتخدمات  باید ارزیاب و امین )52( ماده

 کنند. رائهامفاد این فصل 

نظر به اهمیت حرفه ارزیابی و نظارت و تایید آن در حفظ منافع اشخاص ذینفع در بانکداري  )53( ماده

، ارزیاب و امین در صورت تعدي یا تفریط نسبت به عملکرد خود در مقابل اشخاص ذینفع مشارکت راستین

 مسئول و پاسخگو خواهند بود.

آنان ملزم به اطمینان استفاده کنندگان از خدمات اي و  حرفه اعتبارین به منظور ایجاد ارزیاب و ام )54( ماده

 باشند:  رعایت اصول ذیل می

ارائه مدارك و مستندات شغلی خود و در انجام تمامی در ارزیاب و امین باید  :درستکاريامانت و  -1

 وظایف محوله صداقت و امانت را رعایت کنند. 

د هرگونه پیش داوري، جانبداري، تضاد منافع ند و نباید اجازه دهنباید بیطرف باش ینارزیاب و ام :بیطرفی -2

صرفنظر از نوع و اصل بیطرفی . اي مخدوش کند را در ارائه خدمات حرفه آنهایا نفوذ دیگران، بیطرفی 

منافع ملزم درستکارانه و به دور از تضاد  و منصفانهو قضاوت  را به برخورد اندازه خدمت، ارزیاب و امین
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 . کند می

را با دقت، شایستگی و پشتکار خود اي  باید خدمات حرفه ارزیاب و امین :اي مراقبت حرفهدقت و  -3

 د.نانجام دهالزم 

که  باشند به نحوي کافی برخورداراي  حرفه هايدانش و مهارتباید از  ارزیاب و امین دانش و مهارت: -4

مبتنی بر آخرین همواره اي قابل قبول و  به گونه آنهادمات خ و اطمینان حاصل کرد از عملکرد آنان بتوان

 جاري از هر حیث قابل اتکاء باشد. تحوالت در حرفه و قوانین و مقررات 

به دست درباره طرح اي خود  جریان ارائه خدمات حرفه باید اطالعاتی که در ارزیاب و امین رازداري : -5

در جهت منافع خود یا اشخاص ثالث چنین اطالعاتی از ید و نبا را به نحو شایسته محافظت کنندد نآور می

بانک و یا خارج از  اداره مشارکتاستفاده نمایند یا بدون مجوز صریح و کتبی واحدهاي ارزیابی و امین 

 چارچوب قانونی افشاء کنند. 

حسن  باند که ناي عمل ک به گونهاي خود  در انجام وظایف حرفه باید ارزیاب و امین :اي فتار حرفهر -6

 دار کند را خدشهاي آنان  و از انجام اعمالی که ممکن است اعتبار حرفه باشدسازگار  آنهااي  شهرت حرفه

 .دنبپرهیز

واحدهاي ارزیابی و امین و خدمات باید درخواستهاي  ارزیاب و امین :اي ضوابط حرفهاصول و  -7

با الزامات نجام دهند به نحوي که اي با دقت و مهارت الزم ا موظف خود را مطابق اصول و ضوابط حرفه

  .سازگار باشد رأي ایشان درستکاري، بیطرفی و استقالل

آنان مرتبط رعایت بیطرفی  اعمالی که مشخصاً با الزام انجام در انتخاب شرایط یا ارزیاب و امین )55( ماده

 رعایت کنند: شایستهزیر را به نحو  نکاتباید  است

اعمال نفوذ دیگران، پیشداوري یا تمایالت جانبدارانه را فراهم  که امکان باید از روابطیارزیاب و امین  -1

 کند، بپرهیزند. می
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و اشخاصی که از آنها مشاوره یا خدمت تحت نظر خود  طرفی کارکنان و بیباید از پایبندي ارزیاب و امین  -2

 حاصل کنند.، اطمینان کنند دریافت می

اعم از بالعوض یا معامله به غیر قیمت و مظنه بازار یا هرگونه وجه یا مال باید از پذیرفتن ارزیاب و امین  -3

امتیاز یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال بطور مستقیم یا غیرمستقیم که خارج از قوانین و مقررات و قرارداد 

 باشد، خودداري کنند.  مشارکت راستینمنعقده در چارچوب بانکداري 

سیون براي گرفتن کار یا دریافت کمیسیون براي ارجاع پرداخت یا دریافت هرگونه وجه نظیر پرداخت کمی -4

 کار به دیگري توسط ارزیاب و امین مجاز نیست.

توجه و . گیرد قرار میتضاد  گاه با انتظارات درون و برون سازمانی در ارزیاب و امینمسئولیتهاي  )56( ماده

 احتراز در موارد زیر الزامی است:

 به واسطۀ روابط خانوادگی یا شخصی. سایرین یا  ، همکاران ارشدانخطر اعمال فشار از سوي مدیر -1

 .اي رعایت اصول و استانداردهاي حرفهدر مقابل وفاداري نسبت به مافوق  -2

از مصادیق تضاد  بانکمنافع از طرف ارزیاب و امین له یا علیه ارائه یا انتشار اطالعات گمراه کننده  )57( ماده

 بوده و ارزیاب و امین در این ارتباط مسئولند.منافع 

 به شرح ذیل اقدام کنند: باید اي  حرفهبرخورد با موارد خالف شئون  در رزیاب و امینا )58( ماده

 .کنندپیروي  نامه بانک و مفاد این آیینها و دستورالعملهاي داخلی  از خط مشی -1

 کنند.با مافوق مستقیم مطرح را موضوع   -2

جریان امر  ، مافوق باید درندنشد و تصمیم به طرح آن با رده باالتري از مدیریت گرفت فعچنانچه مشکل ر -3

باید را ذینفع در موضوع است، مراتب  یاگیر دربه نظر برسد مافوق مذکور، خود  در صورتی که قرار گیرد.

 و در صورت لزوم به اداره بازرسی بانک گزارش کنند.به رده باالتري از مدیریت 

مشاور در جهت حل موضوع به مقام نظر کتبی موضوع بطور محرمانه با مشاور مستقل مطرح و عنداللزوم  -4
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 مافوق و سپس به رده باالتر مدیریت اعالم شود. 

اي، گزارش برخی از موارد حاد را به مراجع  قوانین، مقررات یا اصول و ضوابط حرفه کهدر مواردي  -5

 کنند.اقدام  خود پیش بینی کرده باشد، ارزیاب و امین باید حسب مسئولیت بانکذیصالح خارج از 

(ارتکاب  ،حاصل نشد در موارد با اهمیت شکلحل مبراي مناسب  نتیجهانجام موارد فوق  ا وجوداگر ب -6

 کنند.گیري  استعفا یا کناره مدیر عامل بانکبه  تقنهمراه با ارائه یادداشتی حاوي دالیل م برخی جرائم)

 مراتب را از طریق مراجع ذیصالح بیرون از بانک پیگیري کنند. -7

مشکالت حل و فصل  برايها و دستورالعملهاي تدوین شده  از کفایت خط مشی باید ارزیاب و امین )59( ماده

و در صورت لزوم با ذکر نواقص و ارائه راه حل براي  اي اطمینان یابند مربوط به رفتار حرفه ضاد منافعتناشی از 

 آن، مراتب را به مدیر باالدست اعالم نمایند.

 که ارزیاب و امین باید داراي آنها باشند:  ر استاي دربرگیرنده دو جنبه اساسی زی صالحیت حرفه )60( ماده

ویژه، تخصصی آموزشهاي  وبرخورداري از تحصیالت عالی  از طریق اي کسب صالحیت حرفه -1

 .اي کارآموزي، گذراندن امتحانات و کسب تجربیات حرفه

دید ج هاي یهشامل نظر اي و تحوالت حرفه اتآگاهی مستمر از تغییراز طریق  اي ظ صالحیت حرفهحف -2

 .و قوانین و مقررات مربوط ارزیابی و نظارتدرباره اصول و ضوابط 

 .نباید به دارا بودن تخصصها یاتجربیاتی تظاهر کنند که فاقد آنند ارزیاب و امین تبصره:

 بانکو دستورالعملهاي ها  نامه آیین ،مقررات و رعایت حمایت از اهدافارزیاب و امین موظف به  )61( ماده

 :هانه حمایت از اهداف سازمان متبوع خودبه ب نباید، اما هستند

 ند. ناي را نقض ک صول و ضوابط حرفهو اقوانین و مقررات  -1

 ند. نگمراه کرا  بانک و بازرس حسابرسبا اظهارات کذب یا کتمان واقعیت  -2

 ست را تأیید کنند.نادرست احاوي اطالعات اسناد و مدارکی که  -3
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 5طبق مفاد بند آورند  میمجري یا مجریان به دست امور باید اطالعاتی را که درباره  ارزیاب و امین )62( ماده

نیز مجري محرمانه تلقی کنند. این امر حتی پس از خاتمه ارتباط ارزیاب و امین با نامه  این آیین )54ماده ( از 

 .یابد ادامه می

و اشخاصی که از آنها مشاوره  خودارکنان تحت نظر کاز رعایت اصل رازداري  ارزیاب و امین باید )63( ماده

 .، مطمئن باشندشود و یا خدمت دریافت می

هاي  یا ارائه گزارش نامه طرحتصویب از مشاهده موارد زیر  درصورتموظفند ارزیاب و امین  )64( ماده

 :دنکننظارتی موید خودداري 

 .یا گمراه کننده باشد ، مجعولنادرستناقص، طالعات ارائه شده ا -1

دست  ات، بدون دقت کافی تهیه شده باشد یا درباره صحت و سقم آن، مدارك و مستنداتی درطالعا -2

 .نباشد

 اداره مشارکتشده باشد که بتواند باعث گمراهی  بندي یا تجمیع تحریف، دسته ،طالعات به نوعی حذفا -3

 .شودبانک 

وسط مجري مطلع شوند یا تحریف اطالعات تچنانچه ارزیاب و امین از اشتباه یا عدم درج اطالعات  )65( ماده

این صورت مسئولیتی متوجه  در .دناطالع دهواحد ارزیابی و واحد امین به  کتباً را بالفاصلهند موضوع موظف

 خواهد بود.ارزیاب و امین ن

. لذا را تحت تأثیر قرار دهدارزیاب و امین استقالل تواند  می، مجريبا یا شغلی داشتن روابط مالی  )66( ماده

داشتن روابط مالی یا شغلی با مجري باید ضمن اظهار موضوع به واحدهاي ارزیابی و  ارزیاب و امین در صورت

اداره مستثنی شدن از این قاعده منوط به الزام . امین ذیربط از قبول وظیفه در ارتباط با آن مجري خودداري کنند

 بانک است.  مشارکت

 :باشدزیر  طرقه یکی از تواند ب میبا مجري بستگان ایشان روابط مالی ارزیاب و امین و  )67( ماده
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 .مجري باداشتن منافع مالی مستقیم یا غیرمستقیم  -1

یا هریک از اعضاي هیأت مدیره، مدیران ارشد یا سهامداران اصلی  مجريدریافت تسهیالت مالی از  -2

 و مؤسسات اعتباري.  ها از بانک هاي معمول به روشبه استثناي تسهیالت مالی دریافتی  مجري،

 یا با هریک از اعضاي هیأت مدیره، مدیران ارشد یا سهامداران اصلی آن.  مجريمشارکت با  -3

آن  زیادیا تحت نفوذ  بر بنگاه مجري دارد فراوانیداشتن منافع مالی در یک واحد اقتصادي که نفوذ  -4

 . باشد می

، ، احراز توانائی و عملیات مجرينامه طرحبه رسیدگی انجام وظیفه نانچه ارزیاب و امین طی دوره چ )68( ماده

موظفند د، نیا شریک یا در استخدام این افراد باشمجري عضو هیأت مدیره، مدیر اجرایی، کارمند ارشد شرکت 

ضمن اعالم موضوع به واحدهاي ارزیابی و امین ذیربط از قبول وظیفه در ارتباط با آن مجري خودداري کنند. 

 بانک است. اداره مشارکتقبول یا رد درخواست ارزیاب و امین منوط به تصمیم 

جهت را تحت تأثیر قرار دهد لذا  رأي امین و ارزیاب تواند استقالل روابط شخصی و خانوادگی می )69( ماده

افرادي آنان شخصاً موظفند در صورت وجود چنین روابطی با مجري یا  ،حصول اطمینان استقالل ارزیاب و امین

شرکت مالی که در سمتهاي مدیریت  نظیر رئیس یا اعضاي هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد اجرایی و

ضمن اطالع دادن به واحدهاي ارزیابی و امین ذیربط از شروع یا ادامه همکاري خودداري  مشغول بکارند مجري

 بانک است. اداره مشارکتکنند. قبول یا رد درخواست ارزیاب و امین منوط به تصمیم 

حق الزحمه آن مشروط به حصول  ارزیاب و امین باید از پذیرش و ارائه خدماتی که پرداخت )70( ماده

ر دالزحمه  د مگرآنکه مبلغ حقن، خودداري کناستاي خاص، درصدي از یک مبلغ خاص یا موارد مشابه  نتیجه

 .ه باشدتعیین شدبر این اساس قوانین و مقررات 

مورد و دریافت هدایا به  کاال یا دریافت خدمات با شرایط ویژه، قبول پذیرایی بییا فروش خرید  )71( ماده

 آنهاو وابستگان   و ارزیاب و امین ،استرأي ارزیاب و امین  زانی بیش از حد متعارف، تهدیدي براي استقاللمی
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 قبول و برقراري چنین روابطی خودداري کنند. باید از

با مجري اشتراك منافع داشته اي  گونه بهارزیاب یا امین چنانچه یک یا چند تن از شرکاي مؤسسه  )72( ماده

استقالل رأي ارزیاب یا امین شود ارزیاب و امین باید از قبول مسئولیت ارزیابی و نظارت  باشند که منجر به عدم

 در مورد آن مجري خودداري کنند.

یا طرف دعوي اعم درگیر  ارزیاب یا امینچنانچه به منظور حفظ استقالل و بیطرفی ارزیاب و امین،  )73( ماده

یا کیفري و احتمال تأثیرگذاري آن،  ي حقوقیا ماهیت دعوتوجه به باشند با با مجري  یا کیفري حقوقیاز 

ارزیاب و امین باید ضمن اعالم مراتب به واحدهاي ارزیابی و امین ذیربط از قبول مسئولیت ارزیابی و نظارت در 

 بانک است. اداره مشارکتمستثنی شدن از این قاعده منوط به الزام د. نکن مورد آن مجري خودداري

اي سالهاي متمادي ممکن است  بر مجريبا موسسه ارزیاب یا امین د ارتباط طوالنی کارکنان ارش )74( ماده

را  الزم باید اقداماتموسسه ارزیاب یا امین باشد. در چنین شرایطی ارزیاب یا امین تهدیدي براي استقالل رأي 

 کارکنان خود انجام دهد.به منظور حصول اطمینان از حفظ استقالل و بیطرفی 

ل از یکدیگر هستند و در فرآیند یک طرح یک شخص حقیقی یا ارزیاب و امین مجزا و مستق )75( ماده

تواند هم به عنوان ارزیاب و هم امین ایفاي نقش  حقوقی واحد یا پرسنل حقیقی یک شخص حقوقی واحد نمی

 براي مجري نیستند.  نامه طرحکند. همچنین ارزیاب و امین هیچکدام مجاز به تدوین یا مشارکت در تدوین 

، ندستهاي که فاقد صالحیت الزم براي انجام آن  اید از پذیرش خدمات حرفهب ارزیاب و امین )76( ماده

اي خود به خدمات کارشناسی  براي انجام بخشی از خدمات حرفه ارزیاب و امینند. در صورتی که نخودداري ک

 د. ند از این خدمات استفاده کننتوان د میننیاز داشته باش

مجاز به تغییر و جایگزین نمودن ارزیاب یا امین در حین واحدهاي ارزیابی و امین بدون دلیل موجه  )77( ماده

ارزیابی یا نظارت یک طرح مشخص نیستند. این واحدها براي انجام چنین جایگزینی ضمن ارائه دالئل قابل 

 بانک را در این مورد دریافت کرده باشند. اداره مشارکتقبول باید از پیش تأییدیه 
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امین، ارزیاب یا امین قبلی موظف است تمامی اطالعات و اسناد  در صورت جایگزینی ارزیاب یا تبصره:

  آوري شده در باره طرح را به ارزیاب یا امین جایگزین تحویل دهد. جمع

ارزیابی یا نظارت نیازمند بکارگیري ارزیاب یا امین دستیار باشد افزایش و توسعه عملیات چنانچه  )78( ماده

توانند از خدمات  ارزیابی و امین، ارزیاب یا امین میدهاي واحدر صورت درخواست امین یا ارزیاب و تأیید 

هاي مترتب بر ارزیابی یا نظارت با ارزیاب و  ارزیاب دستیار یا امین دستیار استفاده کنند. در هر صورت مسئولیت

 امین اصلی طرح است.

اي و شغلی ذکر شده  ارزیاب و امین دستیار همانند ارزیاب و امین اصلی باید همه خصوصیات حرفه :1تبصره 

نامه را داشته باشند و مقررات حاکم را رعایت کنند. مسئولیت عدم رعایت این  براي ارزیاب و امین در این آیین

  موارد با ارزیاب یا امین اصلی است.

به اطالعات مربوط  واحدهاي ارزیابی و امین ذیربط تمامید، با اجازه نتوان اصلی میارزیاب و امین  :2تبصره 

 رح را به ارزیاب و امین دستیار تحویل دهند.ط

د در باره نبتوان ها ارزیابان و امینند که هریک از ناي رفتار ک گونه باید بهواحدهاي ارزیابی و امین  )79( ماده

توانند ارزیاب یا امین را و نمی دنگیري کن قضاوت و تصمیم اًمربوط به خود، رأس ارزیابی و نظارتموضوعات 

اداره توانند با ارائه دالیل موجه به ف میل خود نظریه قطعی اعالمی را تغییر دهد لکن میملزم نمایند تا برخال

بانک و جلب نظر اداره مذکور طرح را براي بررسی و اظهارنظر جدید به ارزیاب یا امین دیگر ارجاع  مشارکت

  کنند.

واحد ارزیابی یا امین باید  عملی نباشندتجربه الزم براي انجام دانش و داراي ارزیاب و امین چنانچه  )80( ماده

ها، تجهیزات یا استفاده از دستگاهدیگران و مشورت استفاده از کمک و راهنمایی و میزان از ضرورت  را

 افزاري و غیره الزم آگاه کنند. افزاري یا نرم گیري یا سایر امکانات سخت آزمایشگاهی و اندازه

د، بطوریکه در ناي ارائه کن صادقانه و حرفه کامل، هاي خود را ارزیاب و امین موظفند تا گزارش )81( ماده
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 قابل فهم باشد. روشن، قطعی،شفاف و چارچوب ضوابط مربوط، 

که  کنندنگهداري  حفظ و به روشی، مدارك و مستندات طرح را اطالعاتارزیاب و امین باید  )82( ماده

ه اید برویدادها ب تمامی اطالعات وباشد و  اجرایی و مالی طرحکننده ماهیت واقعی رویدادهاي  بوضوح بیان

 د. نو بموقع ثبت شو ، ضبطبندي روش صحیح طبقه

شود. اعمال مقررات بانک انجام می اداره مشارکتتوسط  مفاد این فصل نظارت بر اجراي صحیح )83( ماده

 انضباطی حسب مورد در خصوص عملکرد ارزیاب و امین توسط اداره مذکور و شامل موارد زیر است: 

 بدون درج در پرونده و یا با درج در پرونده. کتبیو شفاهی اعم از اخطار   -1

 بدون درج در پرونده و یا با درج در پرونده. کتبییا توبیخ شفاهی  -2

 .بیشتر هاي الزم وآموزش -3

الزحمه دریافتی یا تکمیل کار توسط عضو دیگر به هزینه  ریمه، جبران هزینه، استرداد حقالزام به پرداخت ج -4

  فتی.بر مبناي تضامین دریا عضو خاطی

 ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان بانک. -5

 ارجاع پرونده به مرجع انتظامی ذیصالح. -6

هیئت رسیدگی به تخلفات بانک،  اداره مشارکتممکن است توسط  حسب مورد اقدامات انضباطی :1تبصره 

 نهادهاي قانونی و یا بطور مشترك انجام شود. ، اداري کارکنان بانک

  .میسر نباشد با تذکرشود که حل و فصل موضوع  رسیدگی انضباطی هنگامی آغاز می :2ره تبص

 نامه طرح :4 فصل

 يریپذ هیه توجکاست  سنديبا انعقاد قرارداد با مجري و  اداره مشارکتب یصوپس از ت نامه طرح )84( ماده

حسب مورد  دو بای دهد یجامع قرار م یبه شرح ذیل مورد بررس یو مال ی، فنياقتصاد يها طرح را از جنبه یک
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  :است مفاد آن در هر صورت به طرفیت مجري قابل استناد .مهر و امضاء مجري برسدبه به امضاء و یا 

و  یاصل) محصول (محصوالت ياربردهاکاجرا، ، مشخصات، یشامل معرف ها طرح ياقتصاد یرئوس بررس -1

 ینیب شیصادرات، پ )،ضا (مصرفعرضه، واردات، تقاقیمت، ، یدست ییناو پ یع باالدستی، صناطرح یجانب

ت محصوالت یفکیل موازنه عرضه و تقاضا، یتقاضا و واردات، تحل ینیب شیانات عرضه و صادرات، پکام

نحوه  يقراردادها )،ها طرح ید (درخصوص برخیجد ينولوژکاستفاده از ت )،واحدها ی(درخصوص برخ

مت ی، قکیمکه و مواد یمت مواد اولیقبازاریابی،  تحقیقات بازار وفروش، تولید و ه، برنامه ین مواد اولیتأم

 باشد.  یشنهادات میو پ يریگ جهیفروش، خالصه، نت يقراردادها )،فروش محصول (محصوالت

ت، کت شریریطرح، مد يمحل اجراطراحی، ، يت ویو سوابق فعال يشامل مجر ها طرح یفن یبررسرئوس  -2

، تأسیسات و آالت نیت ماشیظرف ،طرح يدیت تولیفطرح، ظر يت، هدف از اجرایو فعال یقانون يمجوزها

دات طرح، یآن، تولو حمل ه یانات تهکو اماي، کمکی و مصرفی  واسطه ،هی، مواد اولیانتخابتجهیزات 

 يها روش یمعرف )،ازی(در صورت ن یفن يارکهم يارائه خدمات و قراردادها و دیتول ينولوژکت یبررس

آثار ظرفیت، برنامه تولید، ، یروش انتخاب يها تیمز یو معرف ینتخابد ایا، روش تولیموجود در دن يدیتول

 يها نهیطرح، هز ياجرا يبرنامه زمانبند )،ازیت (در صورت نیفکینترل نیروي انسانی، کمحیطی،  -زیست

و  یکیترکسات الیزات، تاسیآالت و تجه نی، ماشيساز ن، ساختمانها و محوطهی(شامل: زم يگذار هیسرما

قبل از  يها نهینشده، هز ینیب شیمتفرقه و پ يها نهی، هزيه و لوازم اداریه، اثاثیط نقلیسا، ویکیانکم

 يای، حقوق و مزایمواد مصرف يها نهید (شامل: هزیتول يها نهیو هز) ه در گردشیبرداري و سرما بهره

ر و ینه تعمی، هزينه مصرف سوخت و انرژی، هزينان ادارکارک يای، حقوق و مزايدینان تولکارک

 شد.با یم) نشده ینیب شیمتفرقه و پ يها نهی، هزكنه استهالی، هزينگهدار

ذینفعان واحد،  يها تکو شر يو تعهدات مجر یت بدهیوضع یشامل بررس ها طرح یمال یرئوس بررس -3

این  ،: حکمرانی13فصل  موضوع هاي مادر، تابعه، و تابعه تابعه، و اشخاص با نفوذ قابل مالحظه  شرکت
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گروه و  يت مجرکشده گذشته شر یحسابرس یمال يل صورتهای، تحليمجر يت اعتباری، وضعنامه آیین

 یاتی، محاسبه اطالعات عمليمجر ی، احراز توان مال)نامه آییناین  ،: حکمرانی13فصل  (موضوع  یتکشر

 ینیب شید، پیواحد تول ي، حسابداریداخل یر، نرخ بازدهس بهر، نقطه سریثابت، متغ يها نهیت شامل هزکشر

ر یه و سایگشت سرماو دوره باز یها، نسبتهاي مال نهیاقالم مهم هز کیکتمام شده محصوالت به تف يبها

ه در گردش، ی(شامل: سرمابینی شده  پیش یمال يها ه صورتیاستاندارد و متعارف و ته یمال يها شاخص

و ) يدات نقدیا صورت منابع و مصارف، ترازنامه، عایگردش وجوه نقد   ان،یرد سود و زکحساب عمل

 باشد. یمطرح ریسک 

 ملیاتی آنها در طرح در نظر گرفته شده باشد: موارد زیر بررسی و راه حل ع باید نامه طرحدر  )85( ماده

 ع و مصرف شود.یگذاري، تولید، توز سرمایه يها نهیاهش هزکمنجر به  -1

 وري شود. منجر به افزایش بهره -2

 تر از استاندارد گردد.  هاي معیوب یا پایین خطوط تولید سبب ایجاد حداقل ضایعات و فرآورده -3

 د که دچار حداقل تباهی، دورریزي یا زبالگی شود.کیفیت محصوالت تولیدي طرح در سطحی باش -4

 گذاري طوالنی باشد. عمر بازدهی مفید سرمایه -5

 بادوام طوالنی باشد. عمر محصوالت بادوام و نیمه -6

 آالت طوالنی باشد. ها، تأسیسات و ماشین ها، سازه عمر ساختمان -7

ها،  بار و تردد بیشتر فراهم و عمر راه سازي و حمل و نقل به نحوي تأمین شود تا توان حمل استانداردهاي راه -8

 تأسیسات و مستحدثات آنها طوالنی شود. 

آالت و محصوالت رعایت شده  مالحظات مصرف بهینه انرژي و سوخت در ساختمان، تأسیسات، ماشین -9

 باشد. 

 از فرسایش خاك کشاورزي جلوگیري کند.  -10
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 مرگ و میر را کاهش و سبب افزایش طول عمر انسان شود.  -11

 هاي زیست محیطی گردد. ب تولید پاك و کاهش آلودگیسب  -12

 رعایت مالحظات تولید و مصرف پایدار را بنماید.  -13

 هاي اکولوژیک تولید صنعتی را بنماید. رعایت حلقه  -14

 برداري ناصحیح معادن جلوگیري کند. از بهره  -15

 .گذاري از قبل بررسی و امکان آن در طراحی منظور شده باشد نحوه ارتقاء سرمایه  -16

 بینی و اتخاذ شود. تمهیدات و تدابیر الزم براي مقابله با حوادث طبیعی در مرحله طراحی از قبل پیش  -17

 از اتالف منابع در اثر ترکیب نابهینه عوامل تولید جلوگیري کند. -18

گذاري و محصول از هرگونه افساد سریع یا تدریجی  تمهیدات و تدابیر الزم براي حفظ و حفاظت از سرمایه -19

از عوامل محیطی از قبیل دما، حوادث طبیعی و عوارض جوي و مواردي نظیر زنگ زدگی و ناشی 

 بینی و اعمال شود. خوردگی به دلیل رطوبت یا اسیدیته آب و هوا از قبل پیش

محاسبات و  ،آمار و ارقام ،و متعارف بودن اطالعات ، دقتمجري ملزم است تا از صحت )86( ماده

و مدارك و مستندات الزم دال بر صحت آنها  اطمینان داشته باشد نامه طرحي مندرج در و برآوردها ها بینی پیش

 .کندارائه  نامه طرحرا همراه با 

کامل طرح و نظارت  جهت مدیریت اجراییداراي برنامه زمانبندي ریز عملیات  دالزاماً بای نامه طرح )87( ماده

طرح را  فیزیکیتمام مراحل پیشرفت هاي نظارتی براي پایش  ها و برنامه د و منطبق با آن ارزیاب چک لیستاشب

 . کند تهیه می

هاي پاداش،  مجري ملزم است تا نحوه محاسبات و رویه تسهیم سود شرکت را با توجه به رویه )88( ماده

. و ارائه کندمشخص  نامه طرحافزایش سرمایه از محل جایزه را در  و کار، سود انباشته افزایش حقوق، اضافه

 .استقابل تغییر ثابت و غیرن طرح موارد این ماده از آغاز تا پایا
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 :تحویل شود یابیبه واحد ارز يتوسط مجر نامه طرحهمراه  دیبا لیو مستندات مشروح ذ كمدار )89( ماده

 صالح. یه شده توسط مشاور ذیته یو مال ی، فنيهات اقتصادیشامل توج طرح یهیتوج گزارش -1

س و یتأس یآگه يحاو یسمتنامه، اظهارنامه، روزنامه رکاساسنامه، شر ت شامل:کشر یثبت كمدار -2

 ر محلییره، تغیأت مدی، اعضاء هیه ثبتی(سرما تکان شرکرات در اریین تغیآخر یآگه يحاو يها روزنامه

و معتبر  یرسم ییگر اوراق شناسایو دملی کارت  ،شناسنامه بهمراه) غیره و ر سهامدارانیی، تغيزکدفتر مر

 ران. یمد

پروانه  ،صالحیمراجع ذ يصادره از سو یموافقت اصول ایس یه تأسیاعالم ت شامل:یفعال يمجوزها -3

 يتهایجهت فعال یارت بازرگانک )،، تکمیلی، نوسازي یا بازسازيتوسعه يها طرح(جهت  يبردار بهره

 . یبازرگان

 احداث، غیره، گاز و  برق ،  آب ، ستیط زیمح طرح شامل:  ياز جهت اجراین مورد  یقانون يمجوزها -4

 صالح مورد لزوم.یر مراجع ذیسا و   ذیربط خانهوزارت ،  ساختمان

 . مربوط قرارداد اجارهعنداللزوم ا یو ت یا محل فعالیو طرح  ين محل اجرایت زمکیاسناد مال مصدقر یتصو -5

 آنه ملزم به اخذ ک ییو دارو یی، غذایمحصوالت بهداشت يبراتابعه  يها و سازمانه وزارت بهداشت یدییتأ -6

 .هستند

ا یتور کش فایو پ یخارج الزماي  و مواد اولیه و واسطهو تأسیسات  زاتیالت و تجهآ نیماش ياه پروفرم -7

مورد آفر  دوطرح بهمراه حداقل  یسات داخلیزات و تأسیآالت و تجه نیماش ا ساختید یقرارداد معتبر خر

 . يا سهیتور مقاکفا  شیو پ

و  يا مشاورهآالت و تجهیزات و  یناندازي ماش تأسیساتی، نصب و راه ،ی، ساختمانیخدمات فن يقراردادها -8

اعم از  )اداره مشارکتواحد ارزیابی ه یاول یابی(پس از ارزو آموزش نیروي انسانی طرح  یدانش فن

  .قراردادهاي منعقده با پیمانکاران داخلی و خارجی
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ه یاول یابیپس از ارز(سات یتأستجهیزات و آالت و  نیماش ییطرح و جانما يمحل اجرا یساختمان يها نقشه -9

  ).اداره مشارکتواحد ارزیابی 

 ت.کشر ين حسابهایل و خالصه معکت شامل تراز کشر یشین تراز آزمایآخر -10

 ،: حکمرانی13فصل  گروه شرکتی (موضوع ت و کگذشته شر دوره 3امل ک حسابرسی شده یمال يصورتها -11

ره به مجمع یأت مدیو گزارش ه یبه انضمام گزارش حسابرس وستیپ يادداشتهایهمراه با  )نامه آییناین 

یا در سه دوره مالی گذشته (ا حساب مالیاتی) ص(مفاپرداخت مالیات  يها گواهیو  صاحبان سهام یعموم

  .)قانون مالیاتهاي مستقیم 186 مادهگواهی 

 ).توسعه يها طرحت (در مورد کنده شریسال آبودجه  برنامه و -12

: تضمینات، وثایق و 6فصل  منطبق بر مفاد  يمجر يشنهادینات پیق و تضمیو مستندات مربوط به وثا كمدار -13

 .نامه آییناین  ،ها آورده

 يهات اقتصادیمورد استفاده در توج يها متیآمارها، اطالعات و ق تمامیتندات مربوط به و مس كمدار -14

 طرح.

 اشخاص حقیقی و حقوقیو  يمجر يو روابط تجار يارک، تجارب یلیمستندات مربوط به سوابق تحص -15

 .يطرف قرارداد با و

هاي  عان واحد، شرکتاشخاص وابسته و ذینفو  يمجر غیرمستقیمم و یو تعهدات مستق یامل بدهکصورت  -16

نزد  نامه آییناین  ،: حکمرانی13فصل  موضوع  مادر، تابعه، و تابعه تابعه، و اشخاص با نفوذ قابل مالحظه

و همچنین تعهدات و  يو اعتبار یات مالو موسس ی، خصوصیدولت يها کاعم از بانداخلی  کیه بانکشب

 .ها و موسسات مالی و اعتباري خارج از کشور ها نزد بانک بدهی

بهمراه گردش  يو اعتبار یو موسسات مال کیه بانکنزد شبو گروه شرکتی  يمجر يامل حسابهاکصورت  -17

ها و موسسات مالی  انکو همچنین نزد ب ن ماهانه آنهایانگیدو سال گذشته و م یمزبور ط يار حسابهاکبستان

71 



 

 .و اعتباري خارج از کشور

(موضوع  یتکشرگروه ران و ی، مدهاي (ریالی و ارزي) مجري و تعهدات و بدهی يت اعتباریاستعالم وضع -18

و یا سایر  انیاطالعات جامع مشتر کا بانیو  يزکمر کق بانیز طرا )نامه آییناین  ،: حکمرانی13فصل  

 .ها مستقر در بانک مرکزي یا سایر نهادهاي ذیصالح هاي داده پایگاه

 ).يانداز در صورت راه( کا خارج بانیداخل  یطرح از مؤسسات اعتبارسنج يمجر ياخذ رتبه اعتبار -19

خود از مجموعه اطالعات  يگذار هیلف سرمامخت يها بخش یمتیل اقالم قیمکتواند جهت ت یم يمجر -20

سابق (معاونت  يزیر ت و برنامهیریسازمان مد) (فهرست آحاد بها يمت مندرج در فهرست شاخص بهایق

 ند.کر مراجع معتبر مشابه استفاده یا سای) ياست جمهوریر يراهبرد

هود و نامشهود خود و هاي مش ها و بدهی داراییمجري موظف است تا ارزش اولیه شرکت را برآورد و   -21

 .کندمبالغ قطعی یا برآوردي آنها را به تفکیک تقویم و با مستندات کافی به واحد ارزیابی ارائه 

 : ارزیابی5 فصل

و و مدارك و مستندات و ضمائم آن  نامه طرحصحت  ،هدف از ارزیابی، بررسی صالحیت مجري )90( ماده

 . و اجرایی استمالی  ،مهندسی -پذیري طرح به لحاظ اقتصادي، فنی در نهایت تأیید یا رد توجیه

تواند  گیرد. واحد ارزیابی می احراز توانائی مجري و ارزیابی طرح توسط واحد ارزیابی صورت می )91( ماده

اعم از دولتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی داخل یا خارج از بانک داخل بانک یا با استفاده از ارزیاب 

وجوه با توجه به سوابق مجري و  تمامیراز توانائی مجري از اح رزیابوظیفه ا .کند اقدام به ارزیابیغیردولتی، 

و مدارك و مستندات و ضمائم آن و اظهارنظر درباره مجري و  نامه طرحبا توجه به  اجراي طرح بودن امکانپذیر

احراز و  پرداخت منابع به مجري یزمانمقاطع و تدوین چارچوب نظارت بر اجراي طرح و تعیین  نامه طرح

تعیین و بررسی و  ، حقیقی یا صوري بودن شرکتل اجراي طرح با مستندات ثبتی آنحقت مصحت و مطاب
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ریز و نحوه نظارت بر برنامه زمانبندي  باشد. می رزیابیآن به واحد او تحویل ارائه تضمینات و وثائق مجري و 

مراحل پیشرفت کار هاي نظارتی براي پایش تمام  ها و برنامه عملیات اجرایی طرح و منطبق با آن چک لیست

 شود. طرح توسط واحد ارزیابی تهیه می

هاي مالی مجري را بررسی و ارزش اولیه بنگاه  مستندات و صورت همهارزیاب موظف است تا  :1 تبصره

هاي مشهود و نامشهود و مبالغ قطعی یا  ها و بدهی داراییرا برآورد و  و در صورت لزوم گروه شرکتی مجري

 .کندبه تفکیک تقویم و ثبت واحد ممیزي و محاسبات  تأییدبا برآوردي آنها را 

ارزیاب درصورتی صالحیت مجریانی که طرف قراردادهاي آنها به آن میزان وابستگی مالکیتی، مالی  :2 تبصره

) تلقی گردند را تأیید نامه آییناین  ،: حکمرانی13فصل  و مدیریتی با مجري داشته که ذینفعان واحد (موضوع 

 هاي احتمالی براي وي در نظر گرفته شود.  هاي ویژه براي جلوگیري از سواستفاده که نظارت کند می

اداره طرح را از طریق اجراي درباره طرح و مجري و شیوه نظارت بر  یه خودواحد ارزیابی نظر )92( ماده

 .کند ارائه میبه واحد امین بانک  ارکتمش

هاي اقتصادي، فنی،  متشکل از بخش رزیاباالزم مشخصات فنی واحدهاي تخصصی ارزیابی  واحد )93( ماده

پیچیدگی آن، تکنولوژي بکارگرفته ، بر مبناي نوع صنعت وبا توجه به مشخصات طرح ا رمهندسی و مالی و ... 

 ها مهارتاز  دبایارزیاب فنی ارزیابی د. بخش کرخواهد شخص م گذاري و مدت زمان اجرا شده، میزان سرمایه

 .خوردار باشدبر افزاري الزم افزاري و نرم و امکانات سخت و ابزار و تجهیزات ها تخصص و

تواند به درخواست  تخصصی می ارزیابیاز جمله تشکیل گروههاي تکمیلی  ارزیابیالزامات خاص  )94( ماده

 .جام شودانبانک  اداره مشارکتیا  رزیابیا واحد

تحت عنوان ارزیاب  ، ارزي ...اقتصادي، واحد ارزیابی متشکل ازکارشناسان مالی، فنی مهندسی )95( ماده

اي، سابقه و فعالیتهاي اجرایی مرتبط با موضوع طرح  بایست از تجربه، مهارت حرفه ارزیاب میباشد.  می

 .عیین صالحیت هرکدام از موارد مذکور به شرح مواد آتی استبرخوردار باشد. ت
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تحت عنوان ارزیاب واحد ارزیابی حتی االمکان و ارزي اقتصادي ، کارشناسان مالی، فنی مهندسی )96( ماده

سابقه کار کارشناسی در رشته  سال 3و از کارشناسان بانک که حداقل داراي دانشنامه لیسانس در رشته مرتبط 

 است.ادارات ذیربط بانک آنان صالحیت  تایید د و مرجعشو مورد نظر باشند تشکیل می

همکاري در واحد  برايصالحیت کارشناسان آنها را  تایید ادارات ذیربط بانک پس از بررسی و )97( ماده

بانک معرفی و اداره اخیر حسب نیاز از بین کارشناسان معرفی شده،  اداره مشارکتهاي  ارزیابی و سایر واحد

 .کند کارشناس اصلح را انتخاب می

بکارگیري کارشناسان متخصص و مجرب در سایر  تواند عنداللزوم نسبت به واحد ارزیابی می )98( ماده

. مسئولیت نظارت بر عملکرد ارزیاب منتخب در رابطه با کندهاي داخلی بانک به عنوان ارزیاب اقدام  بخش

 مورد نظر با واحد ارزیابی است.  نامه طرح

را  )286ماده ( ذیل  : ارزیاب داخلی بانک موظف است تا به میزان چهار برابر مبلغ تشویقی موضوع تبصرهتبصره

 نامه حسن انجام کار در اختیار بانک قرار دهد.  به صورت ضمانت

هاي تخصصی  و دوره مشارکت راستینهاي آموزش بانکداري  دوره دکادر واحد ارزیابی الزاماً بای )99( ماده

تعیین بانک  اداره مشارکتهاي مزبور را  آموزشی دورهارزیابی طرح را در سطح الزم گذرانده باشند. سطح 

 . کند می

تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از بانک  بانک می ،در صورت فقدان ارزیاب ذیصالح )100( ماده

 :کندتحت شرایط زیر که مؤید صالحیت اشخاص مذکور باشد استفاده 

سطح لیسانس) داراي تجربه و  ضمن داشتن تحصیالت مرتبط دانشگاهی (حداقل در داشخاص حقیقی بای -1

عالوه بر ارائه دانشنامه مورد تأیید وزارت  دسال) باشند. اشخاص مذکور بای 5سابقه کار (حداقل به مدت 

اي و  ساله خود را که نشان دهنده تجربه و مهارت حرفه 5اي از عملکرد  علوم، تحقیقات و فناوري، خالصه

ارائه بانک  اداره مشارکتباشد به  در ارتباط با موضوع طرح مبین سابقه و طول مدت فعالیتهاي اجرایی 
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 . کنند

سال  3درخصوص موضوع طرح سابقه فعالیت داشته و از تاریخ تشکیل به مدت  داشخاص حقوقی بای -2

ساله  3اي از عملکرد  ضمن ارائه مستندات قانونی، خالصه دفعالیت مستمر داشته باشند. اشخاص مذکور بای

در بخش فنی  د. اشخاص حقیقی یا حقوقی بایکنندبانک ارائه  اداره مشارکتسی به برر برايخود را 

مهندسی عالوه بر تجربه و مهارت فنی و مدیریتی داراي امکانات فنی مورد لزوم طرح مورد نظر باشند. 

و مبتنی بر وجود مدارك دانشگاهی مرتبط و مورد تأیید وزارت بانک  اداره مشارکتتشخیص این امر با 

علوم، تحقیقات و فناوري و سه سال سابقه فعالیت در زمینه طرح همراه با معرفی امکانات و تجهیزات الزم 

 . است

گذاري و نوع فعالیت و  سرمایه میزانتعداد و نوع کارشناسان ارزیاب هر طرح را واحد ارزیابی بر اساس  -3

 . کند خصوصیات طرح تعیین می

هاي دولتی نظیر واحد  هاي مدون سازمان ارزیاب بر مبناي مالك : اصلح است شیوه تشخیص صالحیتتبصره

 پیمانکاران و مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزي سابق باشد.

 .استارزیاب  هاي گزارشواحد ارزیابی مکلف به بررسی  )101( ماده

 واحد ارزیابی انجام شود. تایید باید پس از تنظیم و عقد قرارداد با مجري  )102( ماده

اب خسارتی به بانک وارد شود که ارزیاب مسبب آن محسوب گردد، هرگاه از تقصیر ارزی )103( ماده

 ارزیاب مسئول خواهد بود. 

داشته و در این خصوص از جهت مقررات اداري و رأي  ارزیاب در مقام اظهارنظر استقالل )104( ماده

 استخدامی مصون از تعرض و بازخواست است. 

ك عمل خواهد د ارزیابی مالدر صورت اختالف نظر فیمابین ارزیاب و واحد ارزیابی، نظر واح )105( ماده

 بود. 
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هرگاه واحد ارزیابی در انتخاب ارزیاب دقت الزم را به کار نبرد مسئولیت مستقیم با واحد ارزیابی  )106( ماده

 خواهد بود.

 ها آورده : تضمینات، وثایق و6 فصل

 ارائه ،انتظار مورد سود وموضوع مشارکت به بازگشت اصل منابع نسبت اطمینان جهت حصول  )107( ماده

 .استتوسط مجري الزامی  معتبر کافی و وثایق و تضمینات

قبال بانک، در  در مجريتعهدات  ضمینت به منظور یا شخص ثالث اموالی هستند که مجري وثایق )108( ماده

  .استمنقول و غیرمنقول اعم از ه ک دهد می رهن بانک قرار

: 41فصل  تواند تضمینات یا وثائق مورد نظر خود را به صورت گواهی ضمانت موضوع  بانک می )109( ماده

 نامه از مجري دریافت کند.  این آیین ،)MSS( گواهی ضمانتبه  یدارائ لیتبد

دارند که فاسد شدنی نبوده و قابلیت مصرف و بکارگیري و  به رهن گرفتناموال منقولی قابلیت  )110( ماده

بمنظور حفظ حقوق  .بینی تا استیفاي مطالبات بانک وجود داشته باشد براي مدت قابل پیش استفاده از آنها

 .انجام شودرسمی و ثبتی  به صورت دگذار، رهن اموال منقول تحت هر شرایطی بای سپرده

 باشند: شرایط اموال غیرمنقول جهت ترهین به شرح ذیل می )111( ماده

 با د واش) رسمی و ثبتی، سهل البیع و بالمعارض بیعیاناغیرمنقول مورد وثیقه باید ششدانگ (عرصه و  -1

 استعالم از شهرداري یا سایر مراجع ذیصالح براي بانک محرز شود که در مسیر جاده و معابر عمومی و

 .داردطرح تعریض و یا ایجاد فضاي سبز قرار ن

سند مالکیت است که مالک داراي  غیرمنقولی که داراي عرصه وقفی است رهن اعیان در صورتی میسور -2

 باقی وتا تکمیل طرح و تسویه کامل مطالبات بانک متولی وقف  نامه تنظیمی با و مدت اجاره داشب یاعیان

 .ی دریافت کندرهن اعیان برايمرجع مربوط  الزم را از مالک مجوز
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 آنها و دفاتر اسناد رسمی نسبت به اشدسهل البیع بششدانگ، بالمعارض و  صورتی که انجام معامله رهنی در -3

 احراز مالکیت مالک امکانپذیر است. سند رهنی تنظیم نمایند با

 حسن انجام کار و ایفاي تعهدات به شرح ذیل خواهد بود:  براينوع وثایق و تضمینات  )112( ماده

آالت و در  ترهین محل اجراي طرح اعم از عرصه و اعیان و تاسیسات و تجهیزات و ماشین: گروه سبز -1

 معتبر و مورد قبول. دیگر یا وثایق اخذ تضمینات  عدم کفایتصورت 

آالت و در  ترهین محل اجراي طرح اعم از عرصه و اعیان و تاسیسات و تجهیزات و ماشین: گروه زرد -2

 معتبر و مورد قبول. دیگر اخذ وثایق  عدم کفایتصورت 

 عدم مشارکت.: گروه قرمز -3

طرح یا از عملیات  مامیت پایانبینی شده طرح در  ارزش تضمینات و وثائق باید از ارزش پیش )113( ماده

شود بعالوه  میبانک ایجاد  در مقابلکه در طول اجراي طرح براي مجري  بینی قابل پیش نوباالترین دیمجموع 

 د. شو طبق نظر بانک تعیین میبا رعایت مفاد این ماده هزینه و کارمزد بانک بیشتر باشد. مارژ وثایق و تضمینات 

 یستبانک مجاز نبنابراین باشد،  نیز می طرحدر زیان کت شامل شرااز آنجا که مشارکت طرفها  )114( ماده

از محل وثایق و تضمینات و سود شده به مجري را تماماً بدون توجه به زیان  پرداختهنگام تحقق زیان وجوه 

 .کندوصول 

ها برحسب اندازه ریسک در تخصیص بهتر منابع و افزایش  از آنجاکه تفکیک مجریان طرح )115( ماده

دهد لذا واحد ارزیابی در احراز توانایی  میباشد و مخاطرات مالی طرح را کاهش  میکارآمدي آنان مؤثر 

مجریان طرح وظیفه دارد تا با بکارگیري معیارهاي منطقی و متعارف به منظور مدیریت خطرات ناشی از 

از  بندي نموده و یا ها را گروه گذاري و جلوگیري از تضییع منابع مالی، مجریان طرح مشارکت در سرمایه

 بندي متقاضیان استفاده کند.  خدمات مؤسسات تخصصی ذیصالح خارج از بانک جهت گروه

با توجه به خصوصیات طرح مورد نظر و سوابق مجري، مجریان در سه گروه عمده سبز و زرد و  )116( ماده
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بندي مجریان، مشخص کردن گروه مجري طرح از نظر درجه ریسک و  شوند. منظور از گروه بندي می قرمز طبقه

 تمام ماندن طرح است.  اي و نیز نیمه حتمال عدم برگشت منابع سرمایها

گیرند داراي ریسک پایین هستند و احتمال عدم بازگشت منابع مالی  مجریانی که در گروه سبز قرار می -1

تمام ماندن طرح توسط مجریان این گروه ضعیف است بنابراین بانک مجاز است با  (اصل و بازده) و نیمه

 مشارکت (در سود و زیان) نماید. اقدام به از مجریان این دسته 

و احتمال عدم بازگشت  هستندگیرند داراي ریسک متوسط  هایی که در گروه زرد قرار می مجریان طرح -2

منابع مالی (اصل و بازده) و نیمه تمام ماندن طرح براي این دسته از مجریان در حد متوسط قرار دارد. در این 

اقدام  با این دسته از مجریانبراي حصول اطمینان با اخذ وثائق بیشتر و مازاد بر عرف ند توا میحالت بانک 

 نماید. )در سود و زیان(مشارکت به 

و احتمال عدم بازگشت منابع  هستندگیرند داراي ریسک باال  که در گروه قرمز قرار می هایی طرحمجریان  -3

در سود (بانک مجاز به مشارکت بنابراین ریان زیاد است. تمام ماندن طرح براي این دسته از مج مالی و نیمه

 باشد. با این گروه از مجریان نمی )و زیان

 : شوند بندي می مجریان به شرح ذیل طبقه ،طرحمجري در میزان آورده  )117( ماده

گذاري طرح  هاي سرمایه % کل هزینه20بایدمجموع آورده نقدي و غیرنقدي این گروه حداقل : گروه سبز -1

 .باشد

گذاري  هاي سرمایه % کل هزینه30باید مجموع آورده نقدي و غیرنقدي این گروه حداقل  :زردگروه  -2

 % کمتر نباشد.15باشد به نحوي که آورده نقدي از  طرح 

 عدم مشارکت. :گروه قرمز -3

به  و دپذیر نمای امکان طرح را موضوع مشارکت در بتواند ملکیت داشته و دیاب مجريهاي  هآورد )118( ماده

 :دشو تقسیم می به شرح ذیل غیرنقدي دسته نقدي و دو
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پول کشور جمهوري اسالمی  تبدیل به واحدخارجی قابل  هرگونه ارز و وجه رایج کشور :آورده نقدي -1

 .استایران 

 زیر است: شامل موارد :آورده غیرنقدي -2

 مال منقول -الف

 مال غیرمنقول -ب

طرح  آن توسط بانک) و احراز از(پس  اجراي طرحدر راستاي مدیریتی  تخصصی و تواندانش فنی،  -ج

، % ارزش کل طرح2 از بشرطی که حداکثر) بودن آن اجرایی بانک مبنی بر تأیید (پس از موضوع مشارکت

 .کندتجاوز ن

 هب راغیرمنقول  قالب مال منقول و درمجري هاي غیرنقدي  آوردهو محاسبات باید  يزیواحد مم )119( ماده

ي ها طرح ارتباط با در. نمایدارزیابی  وفق ضوابطتري رسمی دادگس کارشناسیتوسط  هزینه مجري طرح و

اداره  ممیزي و محاسباتواحد کارشناس سال است نظر دو  از کمتر کوچک که مدت زمان اجراي آنها

 .استبانک هم قابل قبول  مشارکت

بانک موظف است در ارتباط با قبول هرگونه ترهین قبالً از در رهن  اداره مشارکتواحد ارزیابی  )120( ماده

این  ،(CRS): سامانه ثبت وثیقه 42فصل  موضوع  هقیبا مراجعه به سامانه ثبت وثو نداشتن معارض دن وثیقه نبو

 .کنداطمینان حاصل و سایر مراجع ذیصالح  نامه آیین

اعتبارات اسنادي هرگونه در ارتباط با  است بانک موظف ره مشارکتاداممیزي و محاسبات  واحد )121( ماده

ارائه شده توسط مجري اعم از وارداتی، صادراتی، دیداري، غیردیداري، داخلی یا خارجی، ریالی و ارزي 

خریدار و فروشنده در اعتبارات اسنادي نباید شخص واحد یا ذینفعان واحد  .دحراز کناقبالً را صحت اسناد 

 باشد. )214ماده ( در مصرّح 

هاي آن توسط مجري،  و زیرسیستم مشارکت راستینخرید گواهی راستین در طرح بانکداري  )122( ماده

79 



 

  .کند در این ارتباط براي بانک ایجاد نمیتعهدي د و شو آورده مجري محسوب نمیبعنوان 

زم پرداخت ادواري یا اقساطی مجري در طول مدت ی که مستلیها بانک موظف است در طرح )123( ماده

هاي  پرداخت باشد نسبت به اخذ سایر تضمینات از قبیل چک یا سفته یا برات به تفکیک مبالغ اجراي طرح می

 باشد. نامه می این آیین )113ماده ( ادواري یا اقساطی اقدام نماید. این تضمینات عالوه بر تضمینات موضوع 

 : بیمه7 فصل

کاهش ریسک و جبران خسارات احتمالی ناشی از  گذار و جهت حفظ حقوق و منافع سپرده )124( ماده

هاي درگیر در ارتباط با بانکداري  هاي مالی و همچنین ایجاد اطمینان براي طرف مخاطرات مختلف فعالیت

 شود: اده میاستف ذیلد راي به شرح موا ، پوششهاي بیمهمشارکت راستین

توانند از شرکت بیمه درخواست کنند تا به منظور حفظ منافع  گذاران می بانک یا سپرده :بیمه گواهی -1

گذاران و به هزینه  هاي راستین را بر اساس تقاضاي سپرده گذاران، تمام یا بخشی از مبلغ اسمی گواهی سپرده

بانک و یا شرکتهاي بیمه طرف قرارداد بانک کنند. گذاران یا دارندگان گواهی بیمه  و به نفع و به نام سپرده

هاي راستین، نسبت به صدور بیمه نامه در پورتال  توانند با اعالم شرایط و عرضه بیمه مبلغ اسمی گواهی می

خود اقدام و هزینه بیمه نامه را از دارنده گواهی اخذ و گواهی را به نفع و به نام دارنده راستین گواهی  بازار

 گذار اختیاري است. ها از سوي سپرده بیمه کردن گواهیمه کنند. گواهی بی

به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت گواهی راستین در بازار  :بیمه قیمت بازار گواهی -2

توانند نسبت به بیمه نمودن ارزش گواهی راستین خود مازاد بر قیمت  گواهی راستین دارندگان گواهی می

 و نفع خود نزد شرکتهاي بیمه اقدام کنند. این بیمه اختیاري است. اسمی به هزینه و نام

و   براي جبران خسارات احتمالی ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه تکنیکی :بیمه مسئولیت/مهندسی -3

هاي  است. مجریان طرح  مسؤولیت و مهندسی الزامی  هاي از بیمه  طرح، استفاده  اجراي  مدت  در طول  انسانی
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هاي  ر سود و زیان ملزمند تا نسبت به پوشش ضرر و زیان ناشی از این حوادث با خرید بیمهمشارکت د

 مسئولیت به نام و به نفع و به هزینه خود اقدام کنند. 

مجري باید مورد مشارکت را حداقل به میزان منابع تأمین و مصرف شده  :بیمه حوادث مورد مشارکت -4

حوادث و اتفاقات غیرمترقبه به هزینه طرح سوزي، انفجار،  آتشیعی، بالیاي طب کلیهاز محل بانک در مقابل 

 هاي قابل قبول طرح خواهد بود. هاي این بیمه جزو هزینه و به نفع و نام بانک بیمه کند. هزینه

الشرکه  : مجري باید وثائق ارائه شده خود را در طول مدت مشارکت و حداقل به مبلغ سهمبیمه وثایق -5

گذار در طرح مشارکت نموده)، به هزینه مجري و به نام و به نفع  ندگی از طرف سپردهبانک (که به نمای

نامه به صورتی اقدام کند  نامه رأس انقضاي سررسید بیمه بانک بیمه کند. مجري باید نسبت به تجدید بیمه

 که مورد رهن در طول مدت اجراي طرح از پوشش بیمه خارج نشود. 

تواند طرح را به میزانی که خود احتمال  مجري میزیان احتمالی،  جهت پوشش :بیمه حاشیه زیان -6

هاي بانکداري  دهد به نفع و نام و هزینه خود بیمه کند. این بیمه در برخی از زیرسیستم شکست در آن می

حسب مورد اختیاري یا اجباري است در حالت اخیر در صورت بیمه نکردن زیان  مشارکت راستین

تحمل خسارات احتمالی بوده و وفق مفاد مصرح در فصل مربوط به همان زیرسیستم احتمالی، مجري خود م

 کند. نسبت به قبول مسئولیت ایجاد شده اقدام می مشارکت راستینبانکداري 

بینی شده به نفع  تواند طرح را به میزان سود پیش مجري میجهت تضمین سود احتمالی،  :بیمه حاشیه سود -7

حسب مورد  مشارکت راستینهاي بانکداري  ند. این بیمه در برخی از زیرسیستمو نام و هزینه خود بیمه ک

 اختیاري یا اجباري است.

توانند با  بدواً میاطراف قرارداد ، حمل و نقل کاالبه منظور کاهش مخاطرات : بیمه حمل و نقل کاال -8

وقوع  برابررا در  رحگر مورد وثوق کاالي موضوع ط نزد بیمه بیمه حقپرداخت در مقابل توافق یکدیگر 

اختیاري یا اجباري بودن بیمه حمل و نقل را واحد ارزیابی  کنند. بیمهناشی از حمل و نقل کاال خطرهاي 
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چنانچه کاال یا  و با توجه به زیرسیستم تأمین مالی بکار گرفته شده مشخص خواهد کرد. اداره مشارکت

وق اطراف قرارداد باشد بیمه حمل و نقل کاال براي اي جابجا شده به نوعی متضمن حق مواد اولیه یا واسطه

نامه مربوط را به هزینه خود و به نام و به نفع بانک  ارسال کننده و گیرنده کاال الزامی است. طرفین باید بیمه

 در موعد معین شده توسط واحد ارزیابی به بانک تسلیم کنند.

، مشارکت راستینشتر در حسن انجام عملیات براي امنیت بی :بیمه تاسیسات و تجهیزات تولیدي بنگاه -9

سوزي، انفجار،  در مقابل خطرهاي آتشو تأسیسات و تجهیزات خود را  تولیديتواند بنگاه  مجري می

قرارداد به هزینه و به نام و نفع مجري بیمه  مورد نظر اطرافو همچنین خطرهاي  حوادث و بالیاي طبیعی

و با توجه به زیرسیستم تأمین مالی  اداره مشارکته را واحد ارزیابی اختیاري یا اجباري بودن این بیم کند.

 بکار گرفته شده مشخص خواهد کرد.

مجري براي ایجاد اطمینان خریدار از کیفیت کاالي تولیدي خود و جلب  :بیمه کیفیت محصول -10

هاي متعارف، بیمه تواند محصوالت تولیدي خود را با کیفیت مورد قبول خریدار و با استاندارد خریداران می

کنندگان کاال و اشخاص ثالث از  نامه، جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف موضوع این بیمهکند. 

باشد که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کاالي تولید و  خطرات ناشی از استفاده کاال می

  بپیوندد. این بیمه اختیاري است.بوقوع ممکن است عرضه شده 

مجري باید کاالي در دست ساخت خود را حداقل به میزان ارزش اسمی  :بیمه کاالي در حال ساخت -11

گر مورد قبول بانک براي طول مدت تولید به نام و نفع بانک و  مواد اولیه خریداري یا تحویل شده نزد بیمه

 به هزینه خود بیمه کند. این بیمه اجباري است.

بیشتر در حسن انجام عملیات مشارکت در سود وز یان راستین، مجري براي امنیت  :بیمه کاالي انبار -12

حوادث و سوزي، انفجار،  در مقابل خطرهاي آتشمواد و محصوالت انبار یا دپو شده خود را تواند  می

 قرارداد به هزینه و به نام و نفع مجري بیمه کند. مورد نظر اطرافو همچنین خطرهاي  بالیاي طبیعی، سرقت
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و با توجه به زیرسیستم تأمین مالی بکار  اداره مشارکتا اجباري بودن این بیمه را واحد ارزیابی اختیاري ی

 گرفته شده مشخص خواهد کرد.

تقویمی یا بازاري طرح کمتر از قیمت  بهاي: چنانچه پس از دوره ساخت بیمه زیان محدود ساخت  -13

شش میزان محدود و معین ضرر و زیان ناشی براي پو »زیان محدود ساخت«توان از بیمه  تمام شده باشد می

 ها که منجر به پایین آمدن ارزش طرح شده است استفاده کرد.  از کاهش قیمت

: جهت پوشش زیان احتمالی ناشی از عملیات خرید و فروش کاال یا دارایی، بیمه زیان محدود معامله -14

هد به نفع و نام و هزینه خود بیمه د تواند طرح را به میزانی که خود احتمال شکست در آن می مجري می

 کند. در صورت بیمه نکردن طرح مجري خود متحمل خسارات احتمالی خواهد بود.

دریافت و پرداخت و انتقال وجه احتمالی ناشی از عملیات مخاطرات : جهت پوشش انتقال وجهبیمه  -15

دهد  در آن می مخاطرهتمال به میزانی که خود احعملیات جابجایی وجوه تواند  میتوسط بانک است. بانک 

 متحمل خسارات احتمالی خواهد بود. بانک ،به نفع و نام و هزینه خود بیمه کند. در صورت بیمه نکردنرا 

با توجه به زیرسیستم تأمین مالی بکار گرفته شده قبل از عقد قرارداد  اداره مشارکتواحد ارزیابی  )125( ماده

 یا اختیاري بودن بیمه را مشخص خواهد کرد.بینی لزوم استفاده از انواع بیمه و اجباري  پیش

 : تنظیم قرارداد8 فصل

هاي سودآور اقتصادي با رعایت  به منظور فراهم شدن امکان مشارکت اشخاص در اجراي طرح )126( ماده

هاي یادشده را دارند معادل سپرده  گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرح نامه به سرمایه ضوابط این آیین

گذار رعایت  در تنظیم قراردادهاي بانک با سپردهشود.  ن طرح مربوطه عرضه میهاي راستی دریافتی، گواهی

 موارد زیر الزامی است: 

گذاران را دریافت و در قبال آن  بانک با توجه به نوع گواهی و نوع محصول بانکی انتخابی وجوه سپرده -1
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 کند.  گذاران واگذار می پردههاي راستین مربوط را طبق قرارداد عاملیت و در قالب عقد جعاله به س گواهی

دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت مربوط است. پس از خرید  هر برگ گواهی راستین نشان -2

بین و در عقد مواسطه رابطه موسط و واسط گذار، رابطه جاعل و عامل  گواهی راستین توسط سپرده

 عی طرح نافذ و معتبر است. شود. این رابطه تا پایان قط گذاران و بانک محقق می سپرده

الشرکه زماندار مصرح در  خریداران گواهی مشارکت به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت (سهم  -3

هاي  گذاري حاصل از اجراي طرح (محصول اول) یا طرح نامه)، در سود و زیان سرمایه این آیین )255ماده ( 

 شوند.  ربوط (محصول دوم) یا عملکرد مالی شعبه (محصول سوم) سهیم میم

الشرکه زماندار)، در شرکت  خریداران گواهی پذیره به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت (سهم -4

هاي مربوط (محصول دوم) سهیم خواهند شد. عملیات انتقال مالکیت از  مجري طرح (محصول اول) یا طرح

 برداري تجاري خواهد بود. اندازي آزمایشی و قبل از بهره سهام پس از تکمیل طرح و راهگواهی پذیره به 

الشرکه  با لحاظ سهم مشارکت راستینهاي بانکداري  هاي راستین در زیرسیستم خریداران سایر گواهی -5

این  ،حسابداري مشارکت راستین :15فصل  زماندار و سایر اصول حسابداري مشارکت راستین موضوع 

در سود و زیان طرح سهیم  مشارکت راستینهاي  نامه و رعایت شرایط خاص هرکدام از زیرسیستم آیین

 شوند. می

انتها یا در مقاطع از قبل در میزان سود یا زیان، پس از پایان قطعی طرح و تسویه حساب نهایی آن با مجري  -6

محاسبه و در صورت تحصیل سود پس از ، : تسویه حساب17فصل  مشخص شده در هر مرحله طبق مفاد 

د بر حقوق مندرج در این بند سودي مازاشود.  پرداخت می راستینکسر حق العمل بانک به دارنده گواهی 

 گذار تعلق نخواهد گرفت. به سپرده

 ،هاي بانک : دریافتی18فصل  الزحمه خدمات بانک به عنوان عامل و ترتیب وصول آن وفق مفاد  میزان حق -7

 باشد.  ه مینام این آیین
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 در قرارداد تنظیمی با خریدار گواهی راستین درج عدم امکان فسخ قرارداد الزامی است. -8

هاي اقتصادي از محل  بانک جهت تامین منابع مالی مورد نیاز براي ایجاد، تکمیل و توسعه طرح )127( ماده

ب قراردادهاي خاص گذار را در قال هاي مربوط منابع سپرده هاي راستین براي طرح وجوه ناشی از فروش گواهی

دهد. جهت تنظیم قرارداد مشارکت در سود و زیان بانک با  مشارکت در سود و زیان در اختیار مجري قرار می

 مجري رعایت موارد ذیل الزامی است:

نتیجه مشارکت در سود و زیان بعنوان وجهی از مشارکت مدنی است که بانک به نمایندگی از طرف  -1

گذاري مشترك در کسب و کاري معین و انتفاعی در اختیار  را براي سرمایهگذار منابع مالی وي  سپرده

تواند نسبت به سرمایه موضوع قرارداد آن را به غیر واگذار یا خارج از مفاد  مجري نمی دهد. مجري قرار می

  قرارداد با دیگري معامله کند.

زماندار و سایر اصول نتیجه مالی مشارکت براساس نسبت سرمایه و مدت مشارکت (سهم الشرکه  -2

نامه) بین طرفین  این آیین ،حسابداري مشارکت راستین :15فصل  حسابداري مشارکت راستین بر اساس مفاد 

 شود. تعیین و تسهیم می

نامه و  شود و عواقب ناشی از تخطی مجري از مفاد این آیین شرایط مشارکت از طرف بانک تعیین می -3

 قراردادهاي منعقده بر عهده مجري است. 

بانک مکلف است در طول اجراي طرح موضوع مشارکت، بر نحوه بکارگیري منابع، نظارت و کنترل کامل  -4

واهد بود. بانک از داشته باشد. بدیهی است اعمال نظارت بانک، نافی مسئولیتهاي فنی و قانونی مجري نخ

بانک باید امین را کتباً  اداره مشارکتکند.  طریق تعیین نماینده تحت عنوان امین اقدام به اعمال نظارت می

 به مجري معرفی کند. 

نامه و با  مجري موظف است همه اطالعات طرح را مطابق با استانداردهاي مورد قبول و مطرح در این آیین -5

بطور جداگانه و خارج از سایر عملیات و فعالیتهاي خود مستمراً در اختیار امین  توجه به عرف نظارتی رایج،
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 قرار دهد. 

گذار و تداوم تعهدات مجري به انجام مفاد قرارداد فی مابین، بانک مکلف است  به منظور حفظ منافع سپرده -6

 اقط کند.حق فسخ عقد را به موجب عقد خارج الزم از مجري در قراردادهاي فی مابین سلب و س

 . درج قید مباشرت براي مجري الزامی است مشارکت راستیندر تمامی قراردادهاي بانکداري  -7

و تایید واحد  نامه طرحواگذاري بخشی از عملیات اجرایی طرح به غیر توسط مجري منوط به درج در  -8

 ارزیابی و در مرحله اجراء تحت نظر واحد امین امکانپذیر است.

یا عدم اقدام دلیل مانند توقف، ورشکستگی، انحالل، فوت، حجر، اعسار و غیره، به هر گر اجراي طرح ا -9

گیري از عامل دیگر نسبت به اجرا و اتمام عملیات اجراي  تواند رأساً یا با بهره بانک می متعذر گردد،مجري 

قراردادي  طرح اقدام یا از محل وثایق و تضمینات مأخوذه نسبت به تسویه طرح و وصول مطالبات قانونی و

 اقدام نماید.

 در قرارداد تنظیمی با مجري درج شرایط حوادث قهري و غیرمترقبه (فورس ماژور) الزامی است. -10

 در قرارداد تنظیمی با مجري درج شرایط حکمیت الزامی است. -11

 درج شرایط فسخ از طرف بانک در قراردادهاي تنظیمی با مجري الزامی است. -12

ور لزوم شرط شده باشد که مجري از مال خود به مقدار خسارت یا زیان اگر به تشخیص واحد ارزیابی بط -13

یا تلف مجاناً به بانک تملیک کند این شرط نافذ و معتبر است. بانک منابع تملیکی موضوع این بند را هنگام 

 کند. گذار رد می تسویه نهایی طرح به سپرده

حسابداري مشارکت  :15فصل  موضوع  درج نحوه تسهیم سود یا زیان به نسبت سهم الشرکه زماندار -14

مشارکت هاي بانکداري  نامه و با توجه به مقتضیات و الزامات سیستم پایه و زیرسیستم این آیین ،راستین

 حسب مورد. راستین

 ارکت. درج نحوه عملیات مدیریت مش -15
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 سلب حق فسخ قرارداد و تقاضاي تقسیم و افراز مال مشترك از مجري در طول مدت قرارداد. -16

 درج شرایط مرتفع شدن مشارکت و مدیریت تسویه حساب نهایی. -17

 بانک مکلف است با اخذ مدارك مثبته از صحت و سقم نشانی اعالمی توسط مجري اطمینان حاصل کند. -18

گیرد درج مشخصات دقیق  ابت تضمین اموالی که در رهن بانک قرار میدر قراردادهاي رهنی با مجري ب -19

 عین مرهونه اعم از منقول یا غیرمنقول الزامی است.

اي تنظیم کند که مجري متعهد گردد حق و اختیار برداشت  بانک مکلف است قرارداد با مجري را به گونه -20

 قرارداد به بانک اعطاء شود. هاي بانکی وي به منظور ایفاي تعهدات ناشی از از کلیه حساب

 در تنظیم قرارداد بانک با ارزیاب رعایت موارد ذیل الزامی است:  )128( ماده

نامه  این آیین ،: سازمان و تشکیالت2فصل   )23ماده ( ارزیاب موظف است نسبت به وظایف مندرج در ذیل  -1

 تحت نظر واحد ارزیابی مبادرت نماید.

ها و استانداردهاي متعارف الزم  ارزیاب موظف است براساس قرارداد منعقده با بانک ضمن کنترل حداقل -2

را بررسی و در خصوص  مزبور نامه طرحهاي توجیه اقتصادي، فنی، مالی صحت و سقم  براي تدوین گزارش

 پذیري طرح اظهار نظر کند. توجیه

الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن طی قرارداد منعقده با  وظایف و اختیارات ارزیاب و میزان حق -3

 شود. نامه مشخص می ارزیاب و با رعایت مفاد این آیین

 ریزي کند.  را برنامه ارزیاب موظف است تأمین منابع الزم طرح براي تمام مراحل اجراي طرح -4

 در تنظیم قرارداد بانک با امین رعایت موارد ذیل الزامی است:  )129( ماده

نامه  این آیین ،: سازمان و تشکیالت2فصل   )34ماده ( امین موظف است نسبت به وظایف مندرج در ذیل  -1

 تحت نظر واحد امین مبادرت نماید.

الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن طی قرارداد منعقده با  وظایف و اختیارات امین و میزان حق -2
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 شود. نامه مشخص می امین و با رعایت مفاد این آیین

 روري است:در تنظیم قراردادها رعایت شرایط ذیل ض )130( ماده

درج مشخصات دقیق اطراف قرارداد بر اساس مندرجات شناسنامه و کارت ملی در مورد اشخاص حقیقی و  -1

اساسنامه و شرکتنامه و آگهی تأسیس و آگهی روزنامه رسمی حاوي آخرین تغییرات در ارکان شرکت و 

 کد شناسه در مورد اشخاص حقوقی.

 شود.  به نشانی مندرج در قرارداد ارسال میها  تمامی مکاتبات و در صورت لزوم اخطاریه -2

 درج مدت قرارداد به نحوي که تاریخ شروع و خاتمه قرارداد دقیقاً مشخص باشد. -3

 درج موضوع قرارداد، به نحوي که براي طرفین قرارداد روشن و معین باشد. -4

اد شخص حقوقی تمامی صفحات قرارداد باید به امضا اطراف قرارداد برسد و در مواردي که طرف قرارد -5

 است امضا افراد مجاز با مهرشرکت ضروري است.

گذار، راهن، ضامن، امین، ارزیاب،کارگزار، بازاریاب و  تمامی قراردادهاي بانک با مجري، سپرده )131( ماده

شوند  که به نحوي متعهد یا متعهدله می مشارکت راستینبطور کلی تمام اطراف درگیر در قراردادهاي بانکداري 

 نامه تنظیم و منعقد شوند. این آیین باید وفق مفاد 

هایی که مستلزم پرداخت ادواري یا اقساطی مجري در طول مدت  تواند در ارتباط با طرح بانک می )132( ماده

باشد قراردادهاي تنظیمی با مجري را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کند و در مقابل دفترخانه  اجراي طرح می

  وض اقساطی صادر کند.مربوطه موظف است بابت هر یک از اقساط قب

تأمین منابع نقدي مورد نیاز طرح براساس درخواست مجري و پس از انجام بررسی توسط واحد  )133( ماده

هاي  پذیرد. بدیهی است تأمین و پرداخت منابع در دفعات بعدي پس از تایید هزینه ارزیابی بانک صورت می

 انجام شده توسط واحد امین خواهد بود. 

پرداخت بالمانع است و براساس نوع  به صورت پیش  ) مورد نیاز طرح،تامین منابع نقدي (وجوه )134( ماده
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 طرح و نوع فعالیت آن و تشخیص بانک و تایید واحد امین خواهد بود. 

اي و براساس پیشنهاد  تواند دفعتاً واحده و یا به صورت مرحله پرداخت منابع مالی به مجري، می  )135( ماده

 د. واحد ارزیابی و تشخیص و تایید واحد امین باش

 نظارت :9 فصل

 اجراییات یان عملیحسن جر و ردهاکطرح با عمل يها بینی پیش یابیارز سه ویهدف از نظارت، مقا )136( ماده

 باشد.  یطرح م

ن ی، واحد اميگریال دکا هر اشیو  يت مجریدر صورت بروز هرگونه وقفه، تخلف، سلب صالح )137( ماده

رده و جهت حفظ مصالح و منافع د بعمل آویبازد يرد مجرکو عنداللزوم از عمل یموضوع را بررسموظف است 

بانک  اداره مشارکتگذار نسبت به اقدام الزم از قبیل توقف یا ادامه طرح اظهار نظر نموده و مراتب را به  سپرده

 اعالم کند.

امین تواند با استفاده از  می واحد امین .گیرد می نظارت بانک بر طرح توسط واحد امین صورت )138( ماده

اعم از دولتی یا غیر دولتی خارج از بانک اقدام به نظارت نماید. واحد حقوقی اشخاص حقیقی یا داخل بانک یا 

اي، سابقه  بایست از تجربه، مهارت حرفه باشد. امین می امین متشکل ازکارشناسان مالی و فنی مهندسی (امین) می

مذکور به شرح و فعالیتهاي اجرایی مرتبط با موضوع طرح برخوردار باشد. تعیین صالحیت هرکدام از موارد 

 مواد آتی است.

الزحمه خدمات مربوط و  وظایف و اختیارات امین را در ارتباط با هر طرح و میزان حقواحد امین  )139( ماده

 کند.  ترتیب پرداخت آن طی قرارداد منعقده با وي تعیین می

اي الزم با توجه  دوره هاي گزارشهاي کلیدي و تهیه  محاسبه و کنترل شاخص ،وظیفه امین تعیین )140( ماده

باشد. براي  هاي مهم از جمله هزینه، زمان، کیفیت و حسن اجراي عملیات و ارائه آن به واحد امین می ه شاخصب
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بانک  توسط واحد ارزیابیهاي تعیین شده  مالك و طرح در چارچوب معیارها است تا نیاز انجام نظارت صحیح

 د.شوتعریف 

هاي فنی، مهندسی و  از بخشمتشکل امین الزم مشخصات فنی واحدهاي تخصصی واحد امین  )141( ماده

آن،  یدگیچیپ، نوع صنعت ير مبناا توجه به مشخصات طرح و بب و یابیارز واحد پیشنهادبا مالی و ... را 

امین  ،ی. در بخش نظارت فنکند تعیین می و مدت زمان اجرا يگذار هیزان سرمایارگرفته شده، مکب ينولوژکت

براي نظارت بر افزاري الزم  افزاري و نرم و امکانات سختیزات و ابزار و تجه ها تخصص و ها مهارتاز د یبا

 باشد. برخوردارطرح 

دوره اجرا، حجم با توجه به هاي خاص  براي طرحتوانند  واحدهاي ارزیابی و امین می )142( ماده

طرح و پروژه براي استقرار سیستم کنترل از مجري درخواست  ،تکنولوژي بکار رفتهپیچیدگی گذاري و  سرمایه

 د.نکناي  هاي دوره ارشتهیه گز

درخواست گزارش از مجري و  ،يامین با توجه به مشخصات موضوع طرح اقدام به نظارت حضور )143( ماده

 . کند یل جلسات با مجري مکیا تشی

تواند به درخواست  یم یتخصص ینظارت یلیمکت يل گروههاکیاز جمله تش یالزامات خاص نظارت )144( ماده

 .تعیین و اجرا شود کبان اداره مشارکتواحد ارزیابی یا ا ین یام واحد

 .شودواحد امین انجام  تایید پس ازباید عملیات مالی و دستور پرداخت منابع  تمامی )145( ماده

 نحو هرگونه تصرف اعم از نقل یا انتقال یا اختفاء یا تعویض یا هربر امین موظف است تا  )146( ماده

رمعین در ارتباط با اموال عقد اعم از معین یا غی رواگذاري به هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و در قالب ه

 .کندنظارت حقوق متصوره  شکل اموال در رهن بانک عیناً و منفعتاً و هر تمامیهمچنین  ،مربوط به مشارکت

تواند عنداللزوم نسبت به بکارگیري کارشناسان متخصص و مجرب در سایر  واحد امین می )147( ماده

ر عملکرد امین منتخب در رابطه با طرح مورد . مسئولیت نظارت بکندبخشهاي داخلی بانک به عنوان امین اقدام 
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 نظر با واحد امین است.

را به  )286ماده ( داخلی بانک موظف است تا به میزان چهار برابر مبلغ تشویقی موضوع تبصره ذیل  مین: اتبصره

  ار دهد.نامه حسن انجام کار در اختیار بانک قر صورت ضمانت

هاي تخصصی  و دوره مشارکت راستینهاي آموزش بانکداري  دوره دکادر واحد امین الزاماً بای )148( ماده

تعیین بانک  اداره مشارکتهاي مزبور را  نظارت بر طرح را در سطح الزم گذرانده باشند. سطح آموزشی دوره

 .کند می

مکان از کارشناسان بانک کارشناسان مالی و فنی مهندسی تحت عنوان امین واحد امین حتی اال )149( ماده

سابقه کار کارشناسی در رشته مورد نظر باشند سال  3که حداقل داراي دانشنامه لیسانس در رشته مرتبط با 

 ادارات ذیربط بانک است.آنان صالحیت  تایید د و مرجعشو تشکیل می

در واحد همکاري  برايآنها را  ،صالحیت کارشناسان تایید ادارات ذیربط بانک پس از بررسی و )150( ماده

بانک معرفی و اداره اخیر حسب نیاز از بین کارشناسان معرفی شده،  اداره مشارکتهاي  امین و سایر واحد

 .کند کارشناس اصلح را انتخاب می

تواند از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از بانک  بانک می ،در صورت فقدان امین ذیصالح )151( ماده

 :کندد استفاده تحت شرایط زیر که مؤید صالحیت اشخاص مذکور باش

ضمن داشتن تحصیالت مرتبط دانشگاهی (حداقل در سطح لیسانس) داراي  دحقیقی بای یتشخصمین با ا -1

سال) باشد. شخص مذکور بایستی عالوه بر ارائه دانشنامه مورد تأیید  5تجربه و سابقه کار (حداقل به مدت 

د را که نشان دهنده تجربه و مهارت ساله خو 5اي از عملکرد  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، خالصه

 اداره مشارکتباشد را به  اي و مبین سابقه و طول مدت فعالیتهاي اجرایی در ارتباط با موضوع طرح  حرفه

 . کندارائه 

سال  3درخصوص موضوع طرح سابقه فعالیت و از تاریخ تشکیل به مدت  دحقوقی بای یتشخصمین با ا -2
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ساله  3اي از عملکرد  ضمن ارائه مستندات قانونی، خالصه دذکور بایفعالیت مستمر داشته باشد. شخص م

در بخش فنی  دبانک ارائه نماید. اشخاص حقیقی یا حقوقی بای اداره مشارکتبررسی به  برايخود را 

طرح مورد نظر باشند. براي زم مهندسی عالوه بر تجربه و مهارت فنی و مدیریتی داراي امکانات فنی ال

و مبتنی بر وجود مدارك دانشگاهی مرتبط و مورد تأیید وزارت علوم،  اداره مشارکتبا  تشخیص این امر

تحقیقات و فناوري و سه سال سابقه فعالیت در زمینه طرح همراه با معرفی امکانات و تجهیزات الزم 

 باشد.  می

نوع فعالیت و گذاري و  تعداد و نوع کارشناسان امین هر طرح را واحد ارزیابی بر اساس حجم سرمایه -3

 . کند خصوصیات طرح به واحد امین پیشنهاد می

هاي دولتی نظیر واحد  هاي مدون سازمان : اصلح است شیوه تشخیص صالحیت امین بر مبناي مالكتبصره

 پیمانکاران و مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزي سابق باشد.

 .کند را بررسی و ارزیابیامین  هاي گزارشاست واحد امین مکلف  )152( ماده

هرگاه از تقصیر امین خسارتی به بانک وارد شود که مسبب آن محسوب گردد، امین مسئول  )153( ماده

 خواهد بود. 

و در این خصوص از جهت مقررات اداري و استخدامی  رددارأي  امین در مقام اظهارنظر استقالل )154( ماده

 مصون از تعرض و بازخواست است. 

 ك عمل خواهد بود. ظر واحد امین مالدر صورت اختالف نظر فیمابین امین و واحد امین، ن )155( ماده

هرگاه واحد امین در انتخاب امین دقت الزم را به کار نبرد مسئولیت مستقیم با واحد امین خواهد  )156( ماده

 بود. 
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 : مجري10 فصل

بانک  اداره مشارکتواحد ارزیابی  مشارکت راستینبه منظور انتخاب صحیح مجري در بانکداري  )157( ماده

 و مدیریتی بشرح ذیل بررسی کند:  اجراییمالی، هاي فنی،  باید توانایی وي را از جنبه 

گیرد باید از تجربه، تخصص و دانش فنی  برداري صحیح از منابعی که در اختیار وي قرار می مجري در بهره -1

توانایی مدیریتی نیروهاي متخصص و مجرب برخوردار یا توانایی  فنی و مرتبط با موضوع طرح و امکانات

 را داشته باشد.این زمینه  در مورد نیازجذب نیروهاي متخصص و مجرب 

اي، سابقه فعالیت اجرایی و مدت آن، ارتباط و سوابق اجرایی با موضوع طرح از  تجربه و مهارت حرفه -2

 هاي مهم و اساسی در احراز صالحیت فنی مجري است.  مالك

و پایبندي به ایفاي مجري باید از لحاظ وضعیت مالی و تجربه کاري و معامالتی در گذشته و حال و تقید  -3

 تعهدات داراي سابقه قابل قبول بوده و فاقد دیون معوقه نزد شبکه بانکی باشد. 

موضوع هزینه طرح را به صورت آورده نقدي یا غیرنقدي مجري موظف است سهم قابل قبولی از کل  -4

تأدیه کند و بانک باید توانایی مجري  براي اجراي طرحنامه  این آیین ها : تضمینات، وثایق و آورده6فصل  

 در تأمین سهم مورد نظر از کل هزینه طرح را احراز کند.

مجري باید توانایی تسهیم آورده خود در مقاطع زمانی مختلف بر مبناي برنامه زمانبندي تأمین مالی طرح را  -5

 طبق نظر واحد ارزیابی در هنگام ارزیابی نهایی طرح داشته باشد. 

هاي عملکرد حسابرسی شده حداقل براي سه  مجري باید عملکرد گذشته مالی خود را به صورت گزارش -6

هاي سالهاي گذشته را به منظور اثبات  دوره مالی گذشته و یا گواهی پرداخت مالیات شغلی مرتبط با فعالیت

 خود به بانک ارائه دهد.  توانایی مالی

نامه  این آیین ،ها : تضمینات، وثایق و آورده6فصل  مجري مکلف است وثایق و تضمینات کافی به شرح  -7
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 ی و بازده طرح را به بانک ارائه کند. جهت حسن انجام کار و حصول اطمینان از برگشت منابع تخصیص

 نامه طرحموظف است  مشارکت راستینبه منظور تامین منابع مالی مورد نیاز خود در شیوه بانکداري  يمجر -8

 تهیه و ارائه کند.نامه  ، این آییننامه : طرح4فصل  موضوع مورد قبول بانک  يخود را منطبق با استانداردها

و فنی  اجراییمدیریتی، مالی،  ، تمامی مستندات مورد نیاز حاکی از توانایینامه طرحمجري باید به همراه   -9

 بانک ارائه کند.  اداره مشارکتخود در اجراي طرح را به 

مصوب طرح  نامه طرحرا بر اساس قرارداد منعقده و طبق متعهد است منابع مالی دریافتی از بانک  يمجر  -10

مصوب منوط به موافقت قبلی  نامه طرحمصرف کند. هرگونه تغییر در نحوه و جهت مصرف منابع خارج از 

 بانک است. اداره مشارکت

 بانک در ارتباط با اداره مشارکتمصوب واحد ارزیابی  نامه طرحمجري مجاز به انجام فعالیتی خارج از   -11

اداره طرح نیست. هرگونه تغییري که ضروري بنظر برسد باید از قبل با نظر واحد ارزیابی به تأیید واحد امین 

  بانک رسیده باشد. مشارکت

ملی  يبر اساس استانداردها یحات کافیخود را همراه با توض یات مالیه عملیموظف است کل يمجر  -12

 د.ینامه در مقاطع زمانی مقرر به بانک تسلیم نما این آیین ،: حسابرسی14فصل  ه و مطابق یته يحسابدار

موظف است در مواردي مانند فراهم نمودن امکان بازدید از محل اجراي طرح، بررسی اسناد و  يمجر  -13

ا اشخاص حقیقی یا حقوقی ناظر (امین) یبانک  اداره مشارکتواحد امین  دفاتر و دریافت اطالعات با امین

 بانک همکاري کند. اداره مشارکتتعیین شده از طرف 

نامه منطبق  باید شرایط خود را با مفاد این آیین مشارکت راستینمجري براي استفاده از منابع در بانکداري   -14

 کند. 

زمان تسویه حساب و قطع رابطه مالی با بانک بدون شرکت مجري مجاز به تغییر سرمایه خود تا  )158( ماده

بانک نیست. در هر صورت این تغییرات نباید منجر به کاهش منافع  اداره مشارکتاخذ تاییدیه قبلی از 
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 گذار شود.  سپرده

پرداخت پاداش غیرمتعارف شرکت مجري به اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل و سایر ارکان و  )159( ماده

 ممنوع است. در طول اجراي طرح و تا قبل از تسویه حساب با بانک یررسمی خود پرسنل رسمی یا عوامل غ

مدیره به   قانون تجارت، پرداخت دستمزد اعضاي غیرموظف (مستقل) هیأت 134طبق ماده  )160( ماده

صورت مقطوع و تحت عنوان حق حضور الزم االجرا است. این اعضا به جز مورد یاد شده و پاداش مربوط به 

 رسد حق دریافت وجوه دیگري را ندارند.مجمع عمومی می به تصویب مدیره که   هیأت

هاي موضوع دو ماده اخیر باید در حد متعارف و همخوان با نسبتهاي اعمال شده براي  پرداخت )161( ماده

 دیگر کارکنان باشد.

و  نیام ک و واحداز بانین اطالعات مورد يه حاوکد شوم یتنظ يبنحو دیبا يمجر هاي گزارش )162( ماده

 به صورتطرح  يخود را در طول اجرا هاي گزارشموظف است  يمجر باشد. محاسباتواحد ممیزي و 

 یا یروزانه، هفتگحسب مورد ) است با امین ها گزارشادواري (تشخیص مقاطع زمانی و ادوار  هاي گزارش

ثبت  طرح يدر محل اجرا ها نسخه از گزارش یک د.کننبانک ارائه  اداره مشارکتو به ه یماهانه در سه نسخه ته

ارسال  واحد ممیزي و محاسباتبه واحد امین و  يادوار هاي گزارشاز گر یو دو نسخه د دشو می يو نگهدار

واحد امین موظف است تا در مهلت مقرر در قرارداد نسبت به اظهار نظر در رابطه با گزارش مجري  .خواهد شد

 اقدام نماید.

صورتی و در  استقرارداد انعقاد در هنگام  شده طرح تایید ها و مستندات اجرا، نقشه یاصل كمال )163( ماده

 آن يها ا مستندات و نقشهیشده در طرح و  ینیب شیبرنامه پخارج از  يرمواز به ایطرح ن يدر طول اجرا که

 .کنداجرا آن را ن یام واحداز ار ک صدور دستوره و یدییاخذ تأه صورتمجلس و یپس از ته دیبا يباشد، مجر

 ،يادوار هاي گزارشمخصوص  يها ، فرمییات اجرایع عملموظف است قبل از شرو يمجر )164( ماده

ارائه شده  يارهاید از حداقل معیبرساند. فرمها با نیام واحد تایید ه و بهیارها را تهکو دستور ها صورتمجلس
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 بانک برخوردار باشد.

 ،اه مخصوص گزارش هاي در فرم دبای کنترلی و اطالعات مورد لزوم که هاي سرفصل )165( ماده

بنا به مقتضیات هر طرح و مطابق نظر امین، قبل از شروع  ،دستورکارها وجود داشته باشدو ها  جلسمصورت

 طرح مشخص خواهد شد. اجراییعملیات 

ن و مراجع ییعقد قرارداد تع مهنگا دیاب )،ارهاکنقشه (دستورا یبرنامه خارج از  يها نهیسقف هز )166( ماده

 ند.شوز مشخص یآن ن يا مرحله تایید ص ویتشخ

 مجري : شفافیت مالی11 فصل

 و جلوگیري ازمجري شرکت  و مصوبات قانونی مقررات رعایت از اطمینان حصول منظور به )167( ماده

سازي  مالی، مجري موظف به شفاف گزارشگري با در ارتباطاعم از تخلف و تقلب  فساد مختلف اشکال

عامل مدیر و مدیره هیات اعضاي و باشد و مجري یا رئیس اطالعات مالی خود با رعایت مفاد این فصل می

 شرکت مجري در ارتباط با آن مسوولند.

که مقصود فاعل آن لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض قوانین و  ارتکاب اعمال ذیل )168( ماده

 :شود باشد تقلب محسوب میمصوبات شرکت 

 تهیه و ارائه یا افشاء اطالعات مالی نادرست. -1

 کتمان اطالعاتی که ارائه یا افشا آن الزم است. -2

 یا مزورانه غیرواقعی ائه یا افشا ترازنامه، صورت دارایی، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوهتهیه و ار -3

  یا صوري.

 .و مدارك اسناد تغییر یا جعل دستکاري، -4

 .آثار آنها یا معامالت مالیاطالعات  نادرستیا افشاء یا حذف  ارائه -5
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 .مثبته مدارك بدون معامالت صوري و ثبت انجام معامالت -6

 ت معامالت یا مدارك آنها.عدم ثب -7

 .حسابداري هاي رویه عمدي و نادرست بکارگیري -8

سازمان حسابرسی مجري موظف است اطالعات مالی خود را با رعایت استانداردهاي حسابداري  )169( ماده

مالی  ياه گزارشها و  صورتباشد.  رویت قابل آنها محتواي نماید که افشاارائه یا تهیه و  اي گونه بهکل کشور 

 د:نبت به موارد زیر شفاف و جوابگو باشباید نس

 و به تفکیک معامالت کالن. انجام شده معامالت -1

 .ها بندي شفاف حساب و طبقه ها سرفصل شامل حسابداري عملیات -2

ا ه اولیه با گزارش ثبت به دفاتر مربوط مدارك و اسناد و مالی ارتباط شفاف و وجود رابطه منظم رویدادهاي -3

 هاي مالی. و صورت

 حسابداري. هاي بودن رویهمشخص  -4

 هاي به آنان. مدیران و کارکنان و پرداخت سازماندهی -5

 شده. تمام قیمت گزارش -6

 یکپارچگی اطالعات. -7

 ارائه، اصطالحات قبیل: افشا، نحوه از به مواردي است الزم هاي مالی صورتها و گزارش تهیه در )170( ماده

 مالی توجه الزم صورت گیرد بطوري ورتهايص مالی، کاربرد صورتهاي کنندگان تهیه استفاده، مسوولیت مورد

 که:

 رعایت شده باشد.و مرتبط  دار معنی و بااهمیتمالی  اطالعات همه افشايارائه و  -1

ارائه،  مالی، نحوه صورتهاي در آنها گذاري جاي و ترتیب در دقت و اقالم صحیح بندي گروه و بندي طبقه -2

 تفکیک و غیرجاري و تعهدات زیرخط و جاري م بههاس صاحبان و حقوق بدهیها و دارائیها تفکیک
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آنها،  درجه نقدشوندگی ترتیب به در ترازنامه دارائیها ارائه ،غیرعملیاتی و عملیاتی به ها هزینه و درآمدها

گذاري ثابت  سرمایه عملیاتی، مالیات، فعالیتهاي فعالیتهاي از نقد ناشی وجه جریان وجوه به تفکیک جریان

هاي  همچنین صورت و مالی هاي تامین فعالیت و گذاریها، معامالت سرمایه ، بازدهو خرید و فروش دارایی

 .و سایر موارد الزم اي به قیمت دفتري و روز دارائی مقایسه

 . قابل فهم باشد کنندگان استفاده باید براي عموم استفاده مورد اصطالحات -3

 به مدیره هیأت فعالیت گزارش قبیلاز  شوند می تهیه خاص اهداف با که هاي مالی ها و گزارش صورت -4

آن در صورتی که براي ارائه به بانک یا  و امثال مالیاتی اظهارنامه سرمایه، افزایش توجیهی گزارش مجمع،

 .باشد گردند مشمول مفاد این فصل می تدوین میتهیه و  فشاا

 اتبراي تصمیم که اشدب کنندگانی استفاده اطالعاتی نیازهاي جوابگوي باید مالی صورتهايها و  گزارش -5

گذاران اعم از  سرمایهسهامداران، از قبیل  کنندگان استفاده این عمده .کنند می آن اتکاء به خود اقتصادي

و اوراق  راستین هاي گواهیسهام و اوراق بهادار و گذاران، دارندگان و خریداران  بالقوه، سپرده و بالفعل

، و منابع مالی و خدمت کاال و تقاضاکنندگان کنندگان عرضه مالی، تسهیالت ، اعطاکنندگانمبادله راستین

هاي وابسته به دولت در ارتباط با  شرکت مجري، دولت و سازمان کارکنانتسهیالت گیرندگان، مشتریان، 

 باشند. مالی می گران تحلیل و طرح نظیر اداره مالیات و سازمان تأمین اجتماعی، کارگزاران

 یادداشت صورت به هاي مالی باید براي افزایش فهم صورت فوق اقالم با اطالعات تکمیلی در ارتباط -6

 .آنها پیوست شود به توضیحی

 اتکا قابل«و  »بودن مربوط«معیارهاي هاي مالی ضمن لزوم رعایت  ها و گزارش اطالعات صورت )171( ماده

 باشد. »فهم قابل«و  «مقایسه قابل«باید  »بودن

هاي متمم در رابطه با  ت، اسناد، مدارك و گزارشباید صرفاً اطالعا راي رعایت مربوط بودنب )172( ماده

 د.شوموضوع گزارش یا صورت مالی درج یا ضمیمه 
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 د:وش رعایت آنها زیر در تهیه موارد باید باشد اتکاء قابل اطالعاتی اینکه رايب )173( ماده

 .است آن بیان مدعی که باشد چیزي آن معرف صادقانه بطور صادقانه: اطالعات بیان -1

 آنها قانونی شکل صرفاً و نه اقتصادي واقعیت و محتوا براساس مالی رویدادهاي بر شکل: محتوا حانجر -2

 د.وندرج ش

 تأثیري منظور ایجاد و به شوند ارائه طرفانه بی کامالً باید مالی صورتهايها و  گزارش طرفی: اطالعات بی -3

 .دونش و تنظیمتهیه  ،طراحی کننده بر استفاده خاص

و امثال گیري و اقالم مشکوك الوصول  برآوردي و ذخیره ،تخمینی، تقویمیاحتیاط: دقت در برآورد اقالم  -4

  آن.

 از بخشی و عدم حذف کفایت در حد آنها اهمیت به با توجه بودن: به مفهوم انعکاس اطالعات کامل -5

 .دشوهاي مالی  ها و گزارش شدن صورت کننده گمراه سبب نارساشدن یا است که ممکن اطالعات

 د:وش رعایت آنهاو تدوین  زیر در تهیه موارد باید مقایسه باشد قابل اتیاطالع اینکه براي )174( ماده

شرکت مجري. در صورت تغییر رویه حسابداري  فعالیت حسابداري و گزارشگري مالی در طول رویه ثبات -1

 هاي مالی ضمیمه شود.  ها و گزارش مکمل براي قابل مقایسه بودن صورت ياه گزارش

 .سازمان حسابرسی کل کشور يحسابدار رعایت استانداردهاي -2

اطالعات و یادداشت  بندي طبقه و ارائه نحوه ،هاي مالی ها و گزارش بودن صورت فهم براي قابل )175( ماده

 توضیحی ضروري است.

حدي که با شخصیت حقیقی چنانچه مجري شخصی حقیقی باشد رعایت مفاد مواد فوق در  )176( ماده

 است. مجري قابل انطباق باشد ضروري

اد مواد این فصل از سوي مجري، مجري موظف به جبران خسارات ایت مفعدر صورت عدم ر )177( ماده

 بانک است. اداره مشارکتباشد. احراز و تعیین نوع و میزان خسارت با واحد امین  وارده میاحتمالی 
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  مجري : افشاي اطالعات12 فصل

 وفعاالن بازار براي همه یکسان شرایط فراهم آوردن  گواهی راستین و شفاف کردن بازار به منظور )178( ماده

توسط واحد  نامه طرحبعد از تصویب هاي راستین شرکت مجري موظف است  گواهیدادوستد  یتایجاد شفاف

مالی، به شرح مواد آتی نسبت به افشاي اطالعات  نهایی مراحل اجراي طرح تا تسویه حساب یارزیابی و در ط

ها را اقدام و آناد این فصل و پیشرفت فیزیکی طرح و سایر اطالعات مهم در مورد طرح خود به شرح مف اجرایی

 عموم قرار دهد.مشاهده سایت شرکت خود در معرض  وبسایت بانک و  وباز طریق 

 : شود هاي بکار رفته در این فصل مطابق بندهاي ذیل تعریف می اصطالحات و واژه )179( ماده

 سایت شرکتسایت بانک و وبدر وب آنو بموقع  یارسال اطالعات به بانک و انتشار عموم افشاء: -1

 .نامه آیینمجري مطابق ضوابط این 

ه بر کاطالعات مربوط به تصمیمات مجري و رویدادها و تصمیمات مرتبط با مجري است اطالعات مهم:  -2

 هاي گذاران یا خریداران و فروشندگان گواهی م سپردهیو تصممرتبط با مجري هاي راستین  مت گواهییق

 .ردر با اهمیت دایتأث مرتبط با مجري راستین

که بطور است  قابل اهمیتحاکی از اطالعات بودن آن)  درست یا نادرست (صرفنظر از ياخبار یعه:شا -3

 د.رر با اهمیت دایهاي راستین تأث مت گواهییغیررسمی منتشر شده و بر ق

یک واحد اقتصادي به منظور کسب منافع  اجراییاختیار سیاستگذاري و هدایت عملیات مالی و  کنترل: -4

 هاي آن است. ناشی از فعالیت

 هاي راستین. گواهی دادوستد: نوسان غیرمعمول در قیمت یا حجم فعالیت نامتعارف بازار -5

چنانچه مجري شخص حقیقی باشد مفاد این فصل در صورتی که در انطباق با عملکرد وي قابل  )180( ماده

 سایت بانک است.  وباعمال باشد مستلزم افشاي اطالعات مربوط در 
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فعاالن موقع افشا کند تا ه را ب وضوع این فصلاطالعات ما مجري باید بانک نیز همراه و همزمان ب )181( ماده

  د.کنناستفاده  هاي خود گیري ز آن براي تصمیمراستین بتوانند ا  بازار گواهی

 نامه آییناین  ،: سازمان و تشکیالت2فصل  وفق مفاد بانک  اداره مشارکتواحد مهندسی مالی در  )182( ماده

راستین را بر عهده داشته و نحوة افشاي اطالعات مجري را پیگیري و نظارت   رویدادهاي بازار گواهینظارت بر 

 خواهد کرد.

، قابل اتکا، به موقع و به دور از جانبداري حریصد واقعی، یمجري با ياطالعات افشاشده از سو )183( ماده

شود، افشا  . اطالعات داراي تأثیر منفی باید به همان سرعت و دقتی که اطالعات داراي تأثیر مثبت منتشر میباشد

 شود. و منتشر 

و سایر اطالعات هاي مالی خود مطابق استانداردهاي ملی  ها و صورت مجري مکلف است گزارش )184( ماده

 شود: موارد زیر میشامل  مجريعات اطال. افشاء دکنافشا هاي مقرر تهیه و  ظرف مهلترا موضوع این فصل 

 .سایت بانکدر وبتوسط بانک و مستندات تحلیلی آن  نامه طرح -1

ي توسط مجر هاي راستین مربوط به گواهیمعامالت حجم قیمت و آخرین وضعیت اطالعات تاریخی و  -2

 .سایت بانک در وببانک 

 .سایت بانکدر وبتوسط بانک پیشرفت فیزیکی طرح  هاي گزارش -3

  .سایت شرکتسایت بانک و وبدر وب کلی شرکت اطالعات -4

 .سایت بانک و در صورت درخواست واحد امین در وب سایت شرکتدر وب هاي شرکت اطالعیه  -5

 سایت شرکت.در وبمجري معامالت سهام شرکت قیمت و آخرین وضعیت اطالعات تاریخی و   -6

 سایت شرکت.در وب ترکیب سهامداران شرکت آخرین -7

  .بانک اداره مشارکتامین واحد سایت شرکت به درخواست در وب معامالتبایگانی آمار  -8

 سایت شرکت.در وب شرکت در بورس رسانی در رابطه با پذیرش اطالع -9
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 سایت شرکت.در وب شرکت ي داخلیها ها و دستورالعمل نامه آیینمجموعه مقررات،   -10

روز قبل از برگزاري  10، حداقل و تلفیقی گروه مادرشدة شرکت  یساالنۀ حسابرس یمال يها صورت  -11

 .سایت شرکتسایت بانک و وبماه پس از پایان سال مالی در وب 4عادي و حداکثر  یمجمع عموم

روز قبل از برگزاري مجمع  10ره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل یمد  هیأتگزارش   -12

 .سایت شرکتسایت بانک و وبدر وب یعموم

ان یروز پس از پا 30ثر کنشده، حدا یماهۀ حسابرس 9و  6، 3اي  دوره میان یمال يها رتاطالعات و صو  -13

 .سایت شرکتدر وب بانک اداره مشارکتمقاطع سه ماهه به درخواست واحد امین 

ماهه و در مورد  6ان دورة یروز بعد از پا 60ثر کشده حدا یماهۀ حسابرس 6 يا دوره انیم یمال يها صورت  -14

ماهه به  6ان دورة یروز پس از پا 75ثر کهاي مالی تلفیقی هستند، حدا ه ملزم به تهیۀ صورتهایی ک شرکت

 .سایت شرکتدر وب بانک اداره مشارکتدرخواست واحد امین 

هایی که  و در مورد شرکت یان سال مالیروز پس از پا 60ثر کنشده حدا یساالنۀ حسابرس یمال يها صورت -15

روز پس از پایان سال مالی به درخواست واحد  90تلفیقی هستند حداکثر هاي مالی  ملزم به تهیه صورت

 .سایت شرکتدر وب بانک اداره مشارکتامین 

روز قبل از  30و تلفیقی گروه حداقل  مادررد ساالنۀ شرکت کعمل ینیب شیهاي آتی مدیریت و پ برنامه -16

پس از ارائه توسط مجري به  روز 20د و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر یجد یشروع سال مال

 .سایت شرکتدر وب بانک اداره مشارکتدرخواست واحد امین 

 30ثر کماهه حدا 9و  6، 3یرد واقعکو تلفیقی گروه، بر اساس عمل مادررد ساالنۀ شرکت کعمل ینیب شیپ -17

ماهه  6بینی براساس عملکرد واقعی  ان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیشیروز پس از پا

سایت در وب بانک اداره مشارکتروز پس از ارائه آن توسط مجري به درخواست واحد امین  20حداکثر 

 .شرکت
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 20ثر کد، حداشو می  بینی عملکرد رد حسابرسی شده در مواردي که منجر به تغییر با اهمیت در پیشکعمل  -18

در  بانک اداره مشارکتحد امین نشده توسط مجري به درخواست وا یروز پس از ارائۀ اطالعات حسابرس

 .سایت شرکتوب

 10ثر کان هر ماه حداینگ در پایو هلد يگذار هیسرما يها تکهاي شر گذاري سرمایه ياطالعات پرتفو -19

 .سایت شرکتدر وب بانک اداره مشارکتان ماه به درخواست واحد امین یروز پس از پا

 یروز قبل از برگزاري مجمع عموم 10حداقل  ،ابعههاي ت هاي مالی ساالنۀ حسابرسی شدة شرکت صورت -20

 .سایت شرکتدر وب بانک اداره مشارکتبه درخواست واحد امین  مادرعادي ساالنۀ شرکت 

ان یروز بعد از پا 60ثر کهاي تحت کنترل، حدا شدة شرکت یماهۀ حسابرس 6 يا دوره انیم یمال يها صورت -21

روز پس  75ثر کهاي مالی تلفیقی هستند، حدا یۀ صورتهایی که ملزم به ته ماهه و در مورد شرکت 6دورة 

به درخواست شرکت.  سایت وببانک در  اداره مشارکتماهه به درخواست واحد امین  6ان دورة یاز پا

 هاي مالی حسابرسی نشده کفایت بانک، ارائۀ صورت اداره مشارکتمجري و در صورت تأیید واحد امین 

 کند. می

در  يگذار هیتحت کنترل که فعالیت اصلی آنها سرما يها تکهاي شر ذاريگ سرمایه ياطالعات پرتفو -22

ان دورة سه ماهه به درخواست یروز پس از پا 30ثر کماهه، حدا 12و  9، 6، 3، در مقاطع استاوراق بهادار 

 .سایت شرکتدر وب بانک اداره مشارکتواحد امین 

سایت  تواند در وب بانک همزمان می ره مشارکتادا: هرکدام از اقالم فوق به درخواست واحد امین تبصره

  د.شوبانک نیز افشاء 

استانداردهاي  نوع و ، نحوه حسابرسی آنهاالزم اطالعات مالی باید شاملهاي ادواري  گزارش )185( ماده

 باشد.حسابداري بکار گرفته شده 

شده  اي قبل از مهلت مقرر تهیه دوره هاي مالی ساالنه و میان ها و صورت گزارش صورتی کهدر  )186( ماده
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 د.شوباشند، باید فوراً توسط مجري افشا 

هاي مالی توسط مجري، حداکثر ظرف  ها و صورت حسابرس معتمد موظفند پس از ارائه گزارش  )187( ماده

 .کننداقدام حسابرسی نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش  نامه آیینهاي مقرر در این  مهلت

اید رأساً توسط مجري و یا به تشخیص که ب استشامل موارد زیر افشاي فوري اطالعات مهم  )188( ماده

سایت بانک نیز در وب اداره مشارکتسایت شرکت و در صورت درخواست واحد امین واحد امین در وب

 افشاء شود:

 .انعقاد قرارداد تجاري مهم -1

 .شرکت دیگر سهام یا سرمایه ادغام یا خرید -2

 .عمده معامالت -3

غییرات شرایط بازار که تاثیر قابل توجهی بر قیمت تو محصوالت و رویدادها و غییر در بازار مواد ت -4

 داشته باشد.مربوط به طرح مجري هاي راستین  گواهی

 .ها وضیح یا تایید شایعات یا گزارشت -5

 .معامالت غیرمتعارف -6

 از افشاي اطالعات به منظور تبلیغ و بیش از آنچه براي در موارد ذیل ملزم است مجري )189( ماده

 :ي الزم است، اجتناب کندگذار گیري در مورد سرمایه تصمیم

 غیرواقعی. اخبار -1

 .را توضیح نداده باشد طرحواقعی در امور  هاي عمومی که تحوالت عیهاطال -2

 .آمیز مبالغه هاي بینی ها و پیش گزارش -3

کننده یا مستندات  اطالعات خالف واقع، گمراه يه حاوکا گزارشی یعه یدر صورت انتشار شا )190( ماده

ا گزارش مزبور را یعه یصله اطالعات و توضیحات کافی در خصوص شالف است، بالفاکجعلی باشد، مجري م
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تواند بانک می اداره مشارکت. واحد مهندسی مالی کندبانک ارسال و براي اطالع عموم افشا  اداره مشارکتبه 

 . کندسایت بانک منتشر اطالعات و توضیحات دریافتی از مجري را با هماهنگی واحد امین در وب

تاثیر  تحت و بدون دلیل موجه هاگواهیدهد که معامالت   بازار نشان نامتعارف  الیتزمانی که فع  )191( ماده

خواهد تا اطالعیه مناسبی در این زمینه منتشر کند.  می جرياز م بانک اداره مشارکتاست،  شایعات قرار گرفته

، معامله بازار شرایط تیشفافتسکین و به منظور  مزبور تا زمان انتشار اطالعیهتواند  بانک می اداره مشارکت

 .کندمتوقف را موقتاً  هاي راستین مرتبط با طرح یا مجري گواهی

با خبر شود که بر  بودن آن درست یا نادرست یا گزارشی صرفنظر ازشایعه  از چنانچه مجري )192( ماده

 ، موظف استمحتمل باشد تاثیر آن در آینده هاي راستین مجري یا طرح مؤثر یا گواهی دادوستدحجم قیمت و 

تدابیر الزم (از قبیل انتشار اطالعیه یا افشاي اطالعات درباره آن شایعه یا گزارش مراتب را بررسی و  درنگ بی

 د. کنالزم) اتخاذ 

 ضروري است:  رویدادهاي ذیلاطالعات مربوط به  فوري افشاي )193( ماده

 .مالکیت شرکتو تغییر عمده در ساختار  -1

 .قابل توجه استقراض یا اخذ تسهیالت بانکی -2

 .شرکت ر در اهدافغییت -3

 .له یا علیه مجريدر مراجع قانونی  مطروح عاوي مهمد -4

 يها را در روزنامه یل و دستور جلسۀ مجامع عمومکیخ، محل تشیمجري موظف است زمان، تار )194( ماده

. دستور کندروز قبل از برگزاري مجمع اعالم  10سایت شرکت درج و مراتب را حداقل  وبراالنتشار و یثک

مدیره، انتخاب  هیأتباید صریح و واضح باشد. موضوعات مهم همچنین انتخاب اعضاي جلسه مجامع عمومی 

ها و تغییر موضوع فعالیت، باید مشخصاً در دستور جلسه قید  حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته

 .یستن» سایر موارد«شود و قابل طرح در بخش 
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 يظرف مدت یک هفته پس از برگزار ثرکمجري موظف است تصمیمات مجامع عمومی را حدا )195( ماده

 . کندسایت شرکت افشا در وب

مجري موظف است تاریخ برگزاري جلسۀ مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه را  )196( ماده

روز کاري پس از برگزاري  3حداقل ده روز قبل از تشکیل و همچنین متن صورتجلسه تنظیمی را حداکثر ظرف 

 .ندکسایت شرکت افشا مجمع، در وب

مدیره و سایر کارکنان  هیأتبندي پرداخت سود نقدي و پاداش  مجري موظف است جدول زمان )197( ماده

 عادي در عمومی   قبل از برگزاري مجمعنام افراد با درج مبلغ و میزان سود نقدي و پاداش را به تفکیک 

حداکثر بایست  نامه آییناین  ،: حکمرانی13فصل  . مصوبات مجمع با رعایت مفاد کندسایت شرکت افشا  وب

 د.شوسایت شرکت افشا روز پس از تاریخ تشکیل مجمع در وب 30ظرف 

 یا در مواردي که اطالعات کسب را به محضخود باید اطالعات مهم در رابطه با فعالیت مجري   )198( ماده

محرمانه بودن آن  انتشار اطالعات مهم ممکن است به دلیل در مواردي که .کندافشاء  باشد،کسب شده  مهم قبالً

 واحد امین رسیده باشد. تایید د، دالیل تعویق باید قبال به اطالع وشوانجام تعویق  با

 رویدادهاي مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد در ارتباط بامصادیق اطالعات مهم   )199( ماده

 مجري عبارتند از:

 ا توقف تمام یا بخشی از فعالیت مجري.یق یتعل -1

 تغییر در نوع فعالیت اصلی مجري. -2

م، که تأثیر با اهمیتی بر وضعیت عملکرد جاري یرمستقیا غیم یصورت مستق ها به تحصیل سهام سایر شرکت -3

 یا آتی مجري داشته باشد.

 اهمیت و نتیجۀ آن.هاي با  ها و مزایده برگزاري یا مشارکت در مناقصه -4

 تغییر در روش یا رویۀ حسابداري به همراه دالیل و آثار مالی ناشی از آن. -5
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 مدیره. هیأتتغییر مدیرعامل شرکت مجري یا ترکیب اعضاء  -6

 انعقاد، انحالل یا هرگونه تغییرات اساسی قراردادهاي مهم. -7

اوي مهم یا ارجاع اختالفات مهم به له یا علیه مجري، ورود در دعاوي مهم یا جلب دع  دعاوي مهم مطروحه -8

داوري و نیز اعالم نتیجۀ آراي قطعی دادگاهها و مراجع قانونی دیگر و نیز اعمال و وقایع مهم حقوقی که بر 

 مجري اثرگذار باشد.ي ها طرحطرح یا هاي راستین مربوط به  قیمت گواهی

 گذاري و هرگونه تغییر بااهمیت در آن. هیسرما يها طرحمشخصات  -9

کنندگان  کنندگان مواد یا کاالي عمده به مجري یا تغییر مشتریان یا عرضه وقف فعالیت مشتریان یا عرضهت -10

 عمده.

 ت مادر آن.کمجري یا شر یستگکعدم توانایی در اجراي تعهدات و قراردادهاي مجري، اعالم ورش -11

 اعالم میزان هرگونه وجوه تودیعی در صندوق ثبت یا دادگستري تحت هر عنوان.  -12

 .مجري، شرکت مادر و گروه شرکتی تصمیمات مجامع عمومی شرکت  -13

 .مجري ، شرکت مادر و گروه شرکتی تصمیمات و معامالت عمده شرکت -14

 کنندة مواد اولیۀ مجري. هاي تأمین توجه توسط شرکت کشف ذخایر و منابع طبیعی یا کشف منابع قابل -15

 ابع اولیه، فناوري، بازار فروش یا مشتریان جدید.تولید محصوالت جدید، ارائۀ خدمات جدید، دستیابی به من -16

 تأیید، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت و امتیاز تجاري و انتقال، تحصیل، تغییر یا ابطال اسم یا عالمت تجاري. -17

تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی  در ارتباط بامصادیق اطالعات مهم  )200( ماده

 مجري عبارتند از: 

  .هاي تحت کنترل مجري یر سرمایۀ مجري یا شرکتتغی -1

 انتشار گواهی راستین جدید در هر بانک در ارتباط با مجري. -2

 مجري.شرکت م سود یهرگونه تغییر در رویه تقس -3
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هاي بانکی بااهمیت و  نامه عوامل تأثیرگذار در سایر اجزاء ساختار سرمایه از قبیل تضمین یا ارائۀ ضمانت -4

 ز ترازنامه.تأمین مالی خارج ا

 استقراض یا بازپرداخت مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی مجري. -5

 تغییر در ساختار مالکیت مجري عبارتند از:  در ارتباط بامصادیق اطالعات مهم  )201( ماده

 دهد. تغییرات عمده اي که کنترل شرکت را تغییر می -1

 د. شو اران میتغییراتی که موجب ادغام، تحصیل سرمایه یا ترکیب سهامد -2

یا طرح مجري هاي راستین مربوط به مجري  مصادیق سایر اطالعات مهم مؤثر بر قیمت گواهی  )202( ماده

 :استبشرح موارد ذیل 

 هاي مجري. انجام هرگونه معامله بااهمیت بر دارایی -1

 رهن اموال حائز اهمیت مجري. توثیق یا فک -2

 هاي بااهمیت. ایجاد یا تسویه بدهی -3

 هاي آتی مدیریت مجري با ذکر دالئل. بینی عملکرد یا برنامه تغییر بااهمیت در پیش -4

 هاي مجري در آینده با ذکر دالئل. اهمیت درآمدها و هزینه افزایش یا کاهش بابینی  پیش -5

هاي  سوزي، سیل، زلزله و...) یا به واسطۀ فعالیت ورود خسارت با اهمیت ناشی از رویدادهاي طبیعی (آتش -6

 ي.عملیاتی و غیرعملیاتی مجر

 تعدیالت سنواتی با اهمیت. -7

فرابورس و بازارهاي مشابه و شده در بورس و  رفتهیپذ يها تکخروج از فهرست شرورود یا درخواست  -8

 دالیل آن.

هاي تحت کنترل که اثر با اهمیتی بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج  هرگونه رویداد یا تغییر در شرکت -9

 عملکرد شرکت مادر (اصلی) دارد.
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هاي آتی مدیریت را بالفاصله افشا و  بینی عملکرد شرکت یا برنامه ف است پیشمجري موظ )203( ماده

 د.کنبانک ارائه  اداره مشارکتروز کاري به  10گزارش مربوط را حداکثر ظرف 

اداره یه تایید ر، اطالعات مهم را با اخذیهاي زتواند در صورت وجود محدودیت یمجري م  )204( ماده

 د:کنتأخیر افشا با   بانک پس از رفع محدودیت مشارکت

 النفع با اهمیت براي مجري شود. موجب زیان یا عدم  يفور يافشا -1

 ره بوده و هنوز توافق حاصل نشده باشد.کمجري در حال انجام مذا -2

 موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد. -3

به متکی  دادوستدشایعات یا یا اشاعه در صورتی که تأخیر در افشاي اطالعات منجر به بروز  )205( ماده

شود، یا طرح مجري مجري مربوط به هاي راستین  تباط با گواهیراطالعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار در ا

خواهد کرد اتخاذ بانک  اداره مشارکتمجري تدابیر الزم مانند افشاي فوري اطالعات را تحت نظر واحد امین 

 د. کنتا از ورود هرگونه خسارت و زیان احتمالی جلوگیري 

، مجري ملزم )205ماده ( و  )204ماده ( منظور جلوگیري از انتشار اطالعات افشاء نشده موضوع به  )206( ماده

این ترسی به دسده و کراست دسترسی به اطالعات یاد شده را محدود به مدیران و کارکنان ذیصالح مجري 

وظایف و مسئولیت اشخاص ذیصالح اعم از کارکنان، وکال، حسابداران، حسابرسان،  هببا توجه اطالعات صرفاً 

بودن این اطالعات و ممنوعیت استفادة شخصی  د و نهانیباشمشاوران مالی مجري یا سایر اشخاص واجد شرایط 

 کید شود.(متکی به اطالعات نهانی) به آنها تأ دادوستداز آن در 

 د.کنبانک را حسب مورد افشا  اداره مشارکتمجري موظف است سایر اطالعات درخواستی  )207( ماده

، پیوسته بر هاي نامتعارف منظور آشکار کردن فعالیت به بانک، اداره مشارکتواحد مهندسی مالی  )208( ماده

ر صورت لزوم جریان رویدادهاي اثرگذار بر بازار گواهی راستین نظارت داشته و ضمن مشورت با واحد امین د

 د.کناز مجري خواهد خواست تا نسبت به افشاي اطالعات الزم یا صدور اطالعیه اقدام 
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آن باید اطالعیه متضمن و شرح و تفصیل  از واحد امین اطالعات پس از اخذ واحد مهندسی مالی )209( ماده

 د.کنسایت بازار گواهی راستین افشاء  وباطالعات مهم را به سرعت در 

بازار گواهی راستین سایت  وبزم به انتشار رایگان و عمومی اطالعات در واحد مهندسی مالی مل )210( ماده

 .است

 د.کن فشاءتواند مکاتبات فیمابین خود و مجري را حسب مورد جهت اطالع عموم ا بانک می )211( ماده

توسط واحد امین و واحد مهندسی  آنو احراز  فصلن یا اتمجري از مقرر عدولدر صورت   )212( ماده

اقدامات ذیل صورت  بانک اداره مشارکت تایید د واحدهاي موصوف ومورد به پیشنها، حسب مالی بانک

 :گیرد می

 شود. می مراتب کتباً به مجري تذکر داده -1

 ابد.ی یل میتقل ،ها : تضمینات، وثایق و آورده6فصل  و  ،: مجري10فصل   صرّح درم مجري يدرجه اعتبار -2

منع تماماً از اینگونه خدمات بانک محدود یا  مشارکت راستینت بانکداري مجدد از خدمادر استفاده  -3

 شود. یم

 د.وش یم یمعرف بانک ینترنتیت ایسا وبدر  -4

خسارات وارده بر جریان مالی طرح را براساس مفاد این  تمامیتا  است: در هر صورت بانک مجاز بصرهت

 .کندي وصول واز  دریافتیوثائق و تضمینات  ومحاسبه و از محل سهم درآمد مجري  نامه آیین

 مجري رانی: حکم13 فصل

 است هایی سیستم ها و قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگاي از  مجموعه 24حکمرانی )213( ماده

ونمندي و رعایت ضوابط و مقررات، نقا که با کنترل و اثرگذاري بر مدیریت سازمان یا شرکت موجب

 باشد. می Corporate Governanceتی است که ترجمه عبارت کمیت شرکمرانی همان حاکحمنظور از  24
 



 

 . دشو میو اطراف قراردادهاي منعقده حقوق ذینفعان  حفظو  ، راستیپاسخگویی، شفافیت، عدالت

 مربوط به این فصل عبارتست از: اصطالحات  فیتعار )214( ماده

  :هکشود  یفته مگ يریبه مد ر مستقل:یمد -1

 نده او نباشد.یا نمایمنصوب سهامدار عمده در مجمع الف: 

ا یدهند  یل مکیدرصد از حاضران را تش پنجاهش از یه در مجمع اتحاد بکاز سهامداران  یمنصوب گروهب: 

 نباشد. آنهانده ینما

 نداشته باشد.بعه ، یا تابعه تات تابعهکو شر مادرت کم با شریرمستقیا غیم یمستق يارتباط تجارج: 

 ره نباشد.یمد  هیأتش از سه دوره عضو یبد: 

 ت نداشته باشد.کدر شر ییاجرا مسئولیتچگونه یههـ: 

 باشد. یم ییاجرا مسئولیته فاقد کره است یمد  هیأتعضو پاره وقت  رموظف:یر غیمد -2

هزار سهام در  یکمتر از کو  باشد میسهامدار عمده نبا ه در اتحاد کاست  یشخص سهامدار جزء: -3

 د.رار دایرا در اختشرکت 

 .باشد می نامه آییناین  )179ماده ( مطابق تعریف ذیل  نترل:ک -4

رده که مجوز ارائه خدمات سهام را از سازمان بورس اوراق بهادار اخذ کاست  يا موسسه ن سهام:یام -5

 است. 

ان، اخذ یت متعلق به مشترکاوراق سهام، وجوه نقد و اوراق مشار يدارنگهعبارت از  خدمات سهام: -6

د یت در مجامع، خرکسهام، شر یسینو رهیت، پذکر منافع سهامدار از شریزه و حق تقدم و سایسود، سهام جا

 .است ر آنیو فروش و اداره سبد سهام و نظا

که دارنده آن  استت یا سازمان شامل آن دسته اطالعات از وضعیت جاري و آتی شرک اطالعات نهانی: -7

تواند با استفاده از اطالعات مزبور بر جریان مالی شرکت یا سازمان یا منافع شخصی خود و سایرین تأثیر می
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 بگذارد. 

داراي اطالعات قانون بازار اوراق بهادار  46ماده  1تبصرة افراد مشروحه در  :یدارندگان اطالعات نهان -8

 د:شون نهانی شرکت شناخته می

 ر عامل، و معاونان آنان. یمد عامل،  هیأت ره،یمد  هیأت يران شرکت شامل اعضایمدالف: 

 شرکت.  يحسابرسان و وکال حسابداران، مشاوران، بازرسان،ب: 

درصد سهام شرکت را در ده ش از یب ا به همراه افراد تحت تکفل خود،یو  ییکه به تنها یسهامدارانج: 

 ن آنان. ندگایا نمایار دارند یاخت

نگ) که مالک ی(هلد مادر يندگان شرکتهایا نمایربط یران ذیره و مدیمد  هیأت ير عامل و اعضایمدد: 

 ر باشند.یپذ هیره شرکت سرمایمد  هیأتک عضو در یحداقل  يا دارایحداقل ده درصد سهام 

 دارند. یدسترس یت خود به اطالعات نهانیا موقعیارات و یاخت ف،یر اشخاص که با توجه به وظایساهـ: 

 ت تابعه باشد.کا چند شری یک يه داراکاست  یتکشر :مادرت کشر -9

ت کم متعلق به شریرمستقیا غیم یت سهام حاضر در مجمع آن مستقیثرکه اکاست  یتکشر ت تابعه:کشر  -10

 ند.کانتخاب  مادرشرکت ره آن را یمد  هیأت يت اعضایثرکل اکا به هر شیباشد و  مادر

 .کند هاي بزرگ را عرف مشخص می شرکت شرکت بزرگ:  -11

 هاي تابعه شرکت یا شرکت نیز و آن تابعه هاي یا شرکت شرکت با مادر شرکت مجموعه :شرکتی گروه  -12

 .شوند می محسوب شرکتی گروه آن، تابعه شرکت

 عبارتند از: اشخاص وابسته  -13

مدیره یا مدیرعامل هایی که اعضاء هیئت  عضاي هیئت مدیره، مدیرعامل همچنین موسسات و شرکتا :الف

 . شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند

ر عامل، یره و مدیمد  هیأت ياعضا یقانون مدن 862مطابق ماده  یو نسب یطبقه اول سبب ياقربا همه :ب
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 ت.کران ارشد شریشان، مدیاز ا یکا قائم مقام هر ین یعامل و جانش  هیأت ياعضا

یا  مستقیم بطور حقوقی شخص یا) وي تکفل تحت افراد با( حقیقی ص: شخمالحظه قابل نفوذ -14

 با سایر توافق بموجب یا باشد می شرکت یک سرمایه یا سهام درصد 20 ش ازبی مالک غیرمستقیم

 اکثریت و نصب عزل حق یا از دیگر شرکت آراي درصد 50 ش ازبی يأر حق از، سایر شرکا یا سهامداران

اند مستقیم یا غیرمستقیم شرکت را بتوبه هر دلیل  باشد یا برخوردار یا وکالتًا، ااصالتً، مدیره هیات اعضاي

 .استداراي نفوذ قابل مالحظه  کندکنترل 

 منافع معرض در مالی یا مدیریتی مالکیتی، روابط بواسطه که یا حقوقی حقیقی اشخاص :واحد انذینفع -15

 گیرند. قرار مشترك

با  مالکیتی روابط راياد ذیل شرایطهرکدام از با  حقوقی یا یقیحق شخص چند یا : دومالکیتی روابط  -16

 :باشند یکدیگر می

 .باشند شرکتی گروه یک اعضايالف: 

 .باشد سهام آن درصد 50 از بیش مالک مذکور شخص که شرکتیبا  حقیقی شخصب: 

 .اشندب ذینفع مشترك، هاي دارایییا  دارایی در که اشخاصیج: 

 مواردهرکدام از  که شرکتی گروه یک اعضاي یا حقوقی یا حقیقی شخص ندچ یا : دومدیریتی روابط -17

 :باشند مدیریتی می روابط داراي باشد وجود داشته آنها بین ذیل

  کنترلالف: 

 مالحظه قابل نفوذب: 

 مدیره هیات اعضاي سوم دو حداقل بودن مشتركج: 

 مدیره هیات رییس بودن مشتركد: 

 باشد وجود داشته آنها بین ذیل هرکدام از موارد که حقوقی یا قیقیح شخص چند یا : دومالی روابط -18

113 



 

  :هستند مالی داراي روابط

 اشخاص وابسته.الف: 

 .یکدیگر با متقابل مالی روابط داراي حقوقییا  حقیقی اشخاصب: 

 فعالیتشان محل از آنهاسالیانه  ناخالص درآمد از درصد 50 از بیش که واحد کنسرسیوم وعض اشخاصیج: 

 .شود تامین کنسرسیوم در

 .شود می تامین دیگر شخص از آنها سالیانه ناخالص درآمد درصد 50 از بیش که اشخاصید: 

 تامین مادر شرکت از آنسالیانه  ناخالص درصد درآمد 50 از بیش که حقوقی شخص تجاري نمایندگیهـ: 

  .مادر شرکت با شود

یا شخص  غیربانکیبانکی یا  اعتباري موسسه یا نکباشخص اعم از  یک از شخص چند یا دو چنانچهو: 

 باشد. شده دیگري ضامن آنها از تعدادي یا یکی و نموده دریافت تسهیالت، واحدحقیقی 

 شخص چند یا دو نفع به واحديیا شخص حقیقی  غیربانکیبانکی یا  اعتباري موسسه یا بانک چنانچهز: 

 .کند ایجاد تعهد

 یشخص واحد (حت یکد بر عهده ینبا مجري تکعامل شرت یریره و مدیمد  هیأتاست یر )215( ماده

ره و یمد  هیأت رئیس يها مسئولیتارات و یف، اختیره) باشد. وظایمد  هیأتعضو  ینده اشخاص حقوقینما

 گر نداشته باشند.یدیکبا  یو تداخل بودهمشخص و روشن  ،حید صریرعامل بایمد

ره یمد  هیأت يباشند. موظف شدن اعضا رموظفیران غیاز مد دیره، بایمد  هیأت يت اعضایثرکا )216( ماده

نفر  یک دیره بایمد  هیأتب کیندارد. در تررأي  ن مورد حقینفع در ایر ذیباشد و مد یره میمد  هیأتب یبا تصو

ت یریمد یا ی، ماليحسابدار يها از رشته یکیدر  یارشناسک كمدر يه حداقل داراکرموظف یغ یعضو مال

 را برعهده خواهد داشت. یته حسابرسیمک مسئولیتور کت داشته باشد. عضو مذیبوده عضو

 يتعداد اعضا امور شرکت دربارهبه منظور اعمال مدیریت صحیح و سالم و اتخاذ تصمیمات بهتر  )217( ماده
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  .باشد کمتر هفت نفرنباید از  بزرگ يها تکره در شریمد  هیأت

 ران مستقل باشند.ید از مدیره بایمد  هیأت يحداقل دو نفر از اعضا )218( ماده

ره موظف یمد  هیأتا عضو یرعامل یمد يگریت دکتوانند در شر یره موظف، نمیمد  هیأت ياعضا )219( ماده

 باشند. 

بانک موظف است تا قبل از انعقاد قرارداد نسبت به کسب اطالعات الزم  اداره مشارکتواحد ارزیابی  تبصره:

 ند. کم قدااین ماده از مراجع ذیصالح اخصوص مفاد در 

 يدارا دیبا شرکت بزرگره یمد  هیأتبانک،  اداره مشارکت در صورت احراز ضرورت توسط )220( ماده

 یارشناسک بررسیاطالعات و  يآور جمع ییاجرا مسئولیته کباشد  به شرح بندهاي ذیل رخانهیدب یک

 د:گیربر عهده ره را یمد  هیأت مصوباتنان از انجام یره و حصول اطمیمد  هیأت ياعضاتوسط  یدرخواست

ره یمد  هیأتب یره و تصویمد  هیأت رئیسشنهاد یه با پکره است یمد  هیأتر یبعهده د ررخانه بیاست دبیر -1

 د.کن یفه میره انجام وظیمد  هیأت رئیسر نظر یمنصوب و ز

 ره است.یمد  هیأتمصوبات  پیگیري  رات وکن مذایول تدوئره مسیمد  هیأتر یدب -2

و در د، تهیه شودیره از وي مطالبه میکه راسا یا از طریق هیات مر را یدبنیاز ر عامل اطالعات مورد یمد -3

 قرار دهد. دبیرار یاخت

 و گران (شامل اشخاص وابستهیا دیبه نفع خود  ید از اطالعات نهانیره نبایمد  هیأت ياعضا )221( ماده

نان از عدم یدات الزم را به منظور حصول اطمید تمهیره بایمد  هیأتن ید. همچنکنن يبردار ) بهرهذینفعان واحد

ت نتوانند کشر یدارندگان اطالعات نهانبه نحوي که  کندنان اتخاذ کارکت توسط کشر هانینخروج اطالعات 

هیأت ن راستا یت بپردازند. در اکاوراق بهادار شرهاي راستین و یا  گواهی دادوستدن اطالعات به یبا استفاده از ا

ند و در کاستفاده  ین معامالتیاز انجام چن يرینظارت و جلوگ يبرا ینترل داخلکار موثر کد از سازویبا مدیره

بانک  اداره مشارکتواحد امین ، مراتب به اطالع یبه اطالعات نهان کیمت دادوستداز  يشف مواردکصورت 
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 د.کنبانک راجع به افشاء یا عدم افشاي اطالعات اتخاذ تصمیم می اداره مشارکتدر این خصوص رسانده شود. 

اري مابین شرکت مجري و سایر اشخاص حقیقی یا به منظور نظارت بر حسن انجام عملیات تج )222( ماده

و  شخاص وابستهامل خود و اکمشخصات  ندلفکممجري ت کشر ر عاملیمد و رهیمد  هیأت يعضاحقوقی، ا

اداره را به واحد امین  آنهامادر و تابعه، و تابعه تابعه، و ذینفعان واحد و اشخاص با نفوذ قابل مالحظه شرکتهاي 

بانک باید از افشاي اطالعات مزبور با رعایت شرط امانت  اداره مشارکت ند.یاعالم نمبانک ا مشارکت

 د. کنخودداري 

 بانک رسانده شود: اداره مشارکتبه اطالع واحد امین د بای ریم در موارد زیاتخاذ تصم )223( ماده

 .، و تابعه تابعهتابعه يها  تکره شریمد  هیأت يو اعضا مادر تکران شریر عامل و مدیانتخاب مد -1

 . مجري تکشر یها و مقررات داخل نامه نییها، آ  استیب سیتصو -2

هاي مادر، تابعه، و تابعه تابعه، و  ، ذینفعان واحد، شرکتت با اشخاص وابستهکب معامالت عمده شریتصو -3

 .اشخاص با نفوذ قابل مالحظه

مرتبط هاي غیرداراییگذاري و شرایط خرید و فروش اموال و محصوالت اصلی و خرید و فروش و قیمت -4

 با طرح.

  : باشدبانک  اداره مشارکتواحد امین  تایید باد بای ریم در موارد زیاتخاذ تصم )224( ماده

هاي مرتبط با داراییگذاري و شرایط خرید و فروش اموال و محصوالت اصلی و خرید و فروش و قیمت -1

 طرح.

ران شرکت و هدایاي مدیره و سایر مدی هیأتاعضاي ارات یا و پاداش و اختیحقوق و مزا یا تغییر نییتع -2

 غیرمتعارف. 

 .ها یا سایر منابع غیربانکی کاستقراض از بان -3

 در بانک عامل یا دیگر بانکها. مشارکت راستیناقدام به مشارکت جدید از طریق بانکداري  -4

116 



 

 دهد.گذار را تحت تأثیر قرار میاقداماتی که به نحوي منافع سپرده -5

گذار همانند سهامدار در عملکرد مالی شرکت مجري که سپرده هاییبندهاي فوق در شرکت تمامی: در تبصره

 بانک رسیده باشد.  اداره مشارکتواحد امین  تایید به ستیبای د اقدامات شرکت قبالًشوشریک می

) در مواردي گذارسپردهتبعیض در توزیع سود یا منافع بین سهامداران و دارندگان گواهی راستین ( )225( ماده

 . یست، مجاز نشودامدار در عملکرد مالی شرکت مجري شریک میگذار همانند سهکه سپرده

معامالت و تصویب آن از  نامه آیینجهت انجام معامالت خود نسبت به تنظیم  دشرکت مجري بای )226( ماده

 . کندطریق هیأت مدیره اقدام 

مناسب و  يریگ ها، گزارش ییحفاظت از دارام يمناسب برا ینترل داخلکستم ید سیره بایمد  هیأت )227( ماده

 ند. کن و مقررات برقرار یت قوانیرعا

  هیأتگذار همانند سهامدار در عملکرد مالی شرکت مجري شریک باشد، در صورتی که سپرده )228( ماده

 اداره مشارکتواحد امین و گزارش آن را به  یرا بررس ینترل داخلکستم ید حداقل بطور ساالنه سیره بایمد

 توسط حسابرس مستقل انجام شود.  دیبا ین بررسیبزرگ ا يها  تک. در شردکنارائه بانک 

رموظف یغ يت اعضایثرکل از اکمتش یته حسابرسیمک یکد یره بایمد  هیأتدر شرکتهاي بزرگ  )229( ماده

باشد. واحد  یدانش و تجربه مال يته دارایمکن یا ينفر از اعضا یکه حداقل یکل دهد بطورکیره تشیمد  هیأت

 ند. ک یت میفعال یته حسابرسیمکر نظر یز یحسابرس

رنده یه در برگک يا د به گونهکنتوب مشخص کرا بطور م یته حسابرسیمکفه ید وظیره بایمد  أتهی )230( ماده

 ر باشد: یموارد ز

 یرد مالکمربوط به عمل یرسم يها هیر اعالمیو سا يا ان دورهیم ،ساالنه يها گزارش ینظارت بر درست -1

 ت. کشر

ت در چارچوب یریتوسط مدمالی افزارهاي و نرم يحسابدار يها هیر رویینظارت بر انتخاب و تغ -2
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 . سازمان حسابرسی يحسابدار ملی ياستانداردها

هاي مادر، تابعه، و تابعه تابعه، و اشخاص  ، ذینفعان واحد، شرکتبا اشخاص وابستهشرکت معامالت  یبررس -3

  با نفوذ قابل مالحظه.

شنهاد ی، پيا ان دورهیو م ساالنه هاي گزارشه یته يت برایریعمده انجام شده توسط مد يبرآوردها یبررس -4

 مستقل.  یط قرارداد حسابرسین شرایر حسابرس مستقل و همچنییا تغیانتخاب، حفظ  يبه مجمع برا

 يا ن رفتار حرفهییمستقل در چارچوب آ یحسابرس هايندیفرآ یاستقالل حسابرس و اثربخش نظارت بر -5

 . سازمان حسابرسی یحسابرس يحسابرسان مستقل و استانداردها

 مناسب.  ینترل داخلکستم یس ينان از برقراریل اطمحصو -6

 . یداخل یحسابرس ینان از اثربخشیرد و حصول اطمکنظارت بر عمل -7

 . یداخل یر حسابرسیمد ينارکانتصاب و بر -8

 يبندیت) و پاکشر ی(منشور اخالق یاخالق يها توب در مورد ارزشکم نامه آییننان از وجود یحصول اطم -9

 . ییت اجرایریبه آن توسط مد

 مخاطرات احتمالی.با  ییارویو رو ییشناسا یو چگونگ کسیت ریریمد يها  استیس یبررس  -10

 الزم.  كبه اطالعات و اسناد و مدار یامل حسابرسان مستقل و داخلک ینان از دسترسیاطم  -11

  .و مستقل یره با حسابرسان داخلیمد  هیأتارتباط  يبرقرار  -12

 شود: یر اعمال میز يها تیسه مجامع محدودیئر  هیأتدر انتخابات   )231( ماده

 ند.ک یسه را انتخاب میئر  هیأت ينفر از اعضا یکثر کسهامدار عمده حدا -1

 شود. یآنها انتخاب م آراء تیثرکو با ا جزءان سهامداران یسه از میئر  هیأت ينفر از اعضا یک -2

 شود. یانتخاب م ت آنهایثرکارأي  سهامداران جزء حاضر در مجمع و بااز سه یئر  هیأتا نظارت بنفر  یک -3

 رد.یگ  یب مجمع قرار میره مورد تصویمد  هیأت ياز اعضا یکپاداش هر  -4
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 تایید رئیسه باید قبل از تشکیل مجمع، مالکیت و یا وکالت حاضرین در مجمع را بررسی و هیأت )232( ماده

 . کند

 ت معتبر خواهد بود.کشر یاتبه رسمکق میدر مجمع، از طر یاشخاص حقوق یندگینما )233( ماده

 يو حسابرس مستقل، قبل از برگزار یره به مجمع و گزارش بازرس قانونیمد  تهیأ هاي گزارش )234( ماده

 گیرد.میار عموم قرار یم در اختئبه صورت داهاي شرکت و بانک  سایتوبق یمجمع از طر

روز بعد از  دهثر تا کحداسایت شرکت مجري سایت بانک و وبدر وب یاساس یمال يها صورت )235( ماده

 شود. یل مجمع آگهکیتش

ن یر ایمجمع در جلسه حاضر باشند و در غ يد در روز برگزاریره بایمد  هیأت ياعضات یثرکا )236( ماده

و به اطالع سهامداران سایت شرکت از طریق وببه مجمع اعالم و  تباًکل عدم حضور خود را یصورت، دال

 برسانند.دارندگان گواهی راستین 

خود رأي  ن سهام)یالت به امکا ویو  یالت رسمکق ویاز طر (صرفاً یابیا غی يسهامداران حضور )237( ماده

 د. کننرا اعمال می

قبل از  دیره بایمد  هیأتسهامداران از واحد امین بانک و جهت پرسش  یو منطق یافکفرصت  )238( ماده

 فراهم باشد. فرآیند تصویبآغاز 

 شود. ین مییتع یره در مجمع عمومیمد  هیأترموظف یغ يحق حضور اعضا )239( ماده

ساالنه  اي، دوره هاي گزارشو اطالعات شفاف و معتبر ارائه  هبتا نسبت لف است کره میمد  هیأت )240( ماده

: 12فصل  ن شده در ییمطابق ضوابط تع کند بانک معین می اداره مشارکتشرکت که واحد امین  يا ان دورهیو م

 .کندسایت شرکت اقدام سایت بانک و وباز طریق وب نامه آییناین  ،افشاي اطالعات

  هیأت يرعامل و اعضای، مدبانک اداره مشارکتواحد امین امل به کشفاف و  یرسان در اطالع )241( ماده

 دارند. كمشتر مسئولیت شرکت مجري رهیمد
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و سایت شرکت بانک یا براي انتشار در وب اداره مشارکتارائه شده به واحد امین اطالعات  )242( ماده

 ره برسد.یمد  هیأتب یبه تصوقبالً  یستیه آنها بایته ينامب

باید پس از ند ک یان میت را بکشر یانداز آت و چشم ینونکت گذشته و یه وضعکزارش ساالنه گ )243( ماده

حداقل  ستییبا. این گزارش شودشرکت و بانک افشاء   هايسایتبانک در وب اداره مشارکتتأیید واحد امین 

 اشد:ر بیرنده موارد زیدر برگ

 یطیمح ستیو ز یاجتماع يها مسئولیت، ی، محصوالت، منابع انسانیمربوط به ساختار سازمان یلکاطالعات  -1

 ت. کشر

ات، یج عملیسه اهداف با نتایت، مقایری، ساختار مدیط رقابتیات، شرایمختلف عمل يل بخشهایه و تحلیتجز -2

 .یاز آتاند مهم و چشم يننده، قراردادهاکدیق و توسعه، خطرات تهدیتحق

 . شرکت مجري ساله 3 یخالصه اطالعات مال -3

 پیشرفت فیزیکی طرح. هاي گزارش -4

همراه با گزارش حسابرس مستقل و بازرس  يحسابدار يه شده بر اساس استانداردهایته یمال يها صورت -5

 .یقانون

نده و نک آلوده يد گازهایزان تولیم از قبیلست یط زیمح ت ازظاحفرعایت مقررات اطالعات مربوط به  -6

د یزان تولیممیزان پسآبهاي صنعتی و تصفیه آن، میزان غبارهاي منتشره و فیلترینگ آن، اهش آن، ک

آن، میزان انتشار امواج الکترومغناطیس و  ییجو و صرفهانرژي زان مصرف یم ،افت آنیجامد و باز يها زباله

 کنترل آن و غیره.

 .و افشاي اطالعات یته حسابرسیمکرد کاز جمله عمل حکمرانیت اصول یاطالعات مربوط به رعا -7

 ره.یمد  هیأت يمشخصات اعضا -8

ا یرموظف، مستقل یا غیموظف اعم از  رعاملیره و مدیمد  هیأت يامل اعضاکنام و مشخصات  )244( ماده
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 تمامین یهمچن و ها تکر شریره سایمد  هیأتت در یعضو و تکت سهام آنها در شرکیزان مالیم و رمستقلیغ

بند  یکد در ی)، وام و پاداش بایو خارج یت (داخلی، ماموريارک ا، اضافهیحقوق و مزاآنان شامل  يها یافتیدر

 د.شوجداگانه در گزارش ساالنه افشا 

اال، اقالم کمواد،  یا فروش انواع دیخر و همچنینمعامالت عمده با اشخاص ثالث اطالعات   )245( ماده

هاي مادر،  ، ذینفعان واحد، شرکتابستهو شخاصا ازان قابل توجه بیبه م فناوري و دانش فنی ،، خدماتییدارا

 .دشودر گزارش ساالنه افشا  دبای تابعه، و تابعه تابعه، و اشخاص با نفوذ قابل مالحظه

 اداره مشارکتعدول مجري از مفاد مقرر در این فصل و احراز آن توسط واحد امین در صورت  )246( ماده

 بانک:  اداره مشارکت تایید مورد به پیشنهاد واحد مزبور و، حسب بانک 

  شود.مراتب کتباً به مجري تذکر داده می -1

  یابد.تقلیل می نامه آییناین  )117ماده ( و  )116ماده ( درجه اعتباري مجري موضوع  -2

از این خدمات به کلی بانک محدود یا  مشارکت راستیناري خدمات بانکدمندي  بهرهمجدد از ت یفعال در -3

 شود. یمنع م

 شود. یم یمعرف بانک ینترنتیت ایسا وبدر  -4

خسارات وارده بر جریان مالی طرح را  تمامی ،پس از احراز مراتب است: در هر صورت بانک مجاز تبصره

یق و تضمینات اخذ شده از مجري وصول محاسبه و از محل سهم درآمد مجري و وثا نامه آیینبراساس مفاد این 

 د. کن

 یحسابرس :14 فصل

 یرسم رسانجامعه حساب تایید مورد ین موسسات حسابرسیاز ب دیبا  يمجر شرکت حسابرس )247( ماده

 د شود.یق مابین فیانتخاب و در قرارداد  کبان موافقتبا  شورک

121 



 

 یباالخص حسابرس یانجام مراحل مختلف حسابرس برايموظف است موجبات الزم  يمجر )248( ماده

 . کندفراهم  یموسسه حسابرس يرا برا یضمن

 کاز بانیلزوم ارائه اطالعات مورد ن یو موسسه حسابرس يمجر مابین فی یدر قرارداد حسابرس )249( ماده

ن ید. همچنشو دیتاً قحاتمام شده، صر يات بهایژه ارائه اطالعات مربوط به جزئیبه و یتوسط موسسه حسابرس

سوم وت میریمد يها ه به نامهک يت مجرکاتبات خود با شرکم یتماماز  یرونوشت است ملزم یموسسه حسابرس

 .کندارسال  کبان اداره مشارکتبه را است 

ن شده با اظهار ییتع یشده به انضمام گزارش موسسه حسابرس یحسابرس یمال يلزوم ارائه صورتها )250( ماده

 باشد. یم يتعهدات مجر جزو »مقبول«نظر 

 يباشد مجر »مشروط«از نوع  یزارش حسابرسدر گ یه اظهار نظر موسسه حسابرسک یدر صورت )251( ماده

ا عدول از ین شده اقدام و ییتع يها ل شرطیو حسب مورد نسبت به تعد کبان اداره مشارکتملزم است با نظر 

از  یدر گزارش حسابرس یاظهار نظر موسسه حسابرس .کندرفته و خسارت مربوط را جبران یط قرارداد را پذیشرا

ملزم به جبران خسارت با  يو مجر استط قرارداد یاز شرا يبه منزله عدول مجر »ارعدم اظه«ا یو  »مردود«نوع 

 .ط قرارداد خواهد بودیو طبق شرا کبان اداره مشارکتنظر 

 يانه، صورتهایسال یمال يملزم است عالوه بر ارائه صورتها يمجر که ح شودیدر قرارداد تصر دبای )252( ماده

 کتمام شده به بان يامل بهاکات یه و به انضمام جزئیته يحسابدار يبر اساس استانداردهارا  يا ان دورهیم یمال

ط قرارداد یعدول از شرارشفاف یو غ یرواقعیا غیو ا ارائه اطالعات ناقص یور ک. عدم ارائه اطالعات مذکندارائه 

 د.وش می یتلق

ن ین شده خواهد بود و اییتع یموسسه حسابرس )252ماده ( ت یننده در مورد رعاکمرجع اظهار نظر  )253( ماده

د یق يو مجر کبان مابین فیو قرارداد  يو مجر یموسسه حسابرس مابین فی یدر قرارداد حسابرس دیموضوع با

 شود.
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مربوط  یاتیو عمل یفوق اطالعات مال موادموظف است عالوه بر اطالعات مورد اشاره در  يمجر )254( ماده

ار یاختدر ره یشده را همراه با مستندات مربوط از جمله صورت حسابها، قراردادها و غتمام  يات بهایبه جزئ

 اداره مشارکت يبرا ییه نهایقرارداد و تا تسو يهمواره در طول اجرا »یسندرس«قرار دهد. حق انجام  کبان

به منزله  مادهن یبه تعهدات ا يمجر يبندیح شود. عدم پایدر قرارداد تصر دین موضوع بایمحفوظ است و ا کبان

 خواهد بود. واردهتحمل خسارت به تعهدات بوده و ملزم  يفایعدم ا

 حسابداري مشارکت راستین :15 فصل

 بر مبناي اصول زیر استوار است: مشارکت راستینحسابداري در عملیات  )255( ماده

 شود. هاي مالی بکار برده نمی ها و تحلیل نرخ بهره در ثبت اسناد حسابداري و عملیات و حساب -1

آوردن ارزش فعلی یا ارزش آتی که در  به دستها از طریق  داراییردن یا آتی کردن ارزش حال ک -2

شود در حسابداري مشارکت راستین مبناي محاسبه  حسابداري متعارف با استفاده از نرخ بهره انجام می

لغ و مب ،. در حسابداري مشارکت راستین مبناي محاسبات ارزش زمانی سرمایهیستارزش زمانی سرمایه ن

 مدت مشارکت است.

حاصلضرب ارزش اسمی سرمایه در مدت مشارکت همان سرمایه در طرح تعریف » سرمایه زماندار« -3

 شود. می

هر فرد تقسیم بر » سرمایه زماندار«الشرکه هر صاحب سرمایه در یک مشارکت برابر است با نسبت  سهم -4

 شود. نامیده می» که زماندارالشر سهم«شرکاء. این نسبت  همه» هاي زماندار سرمایه«مجموع 

صاحبان سرمایه بین آنها توزیع » الشرکه زماندار سهم«به نسبت  مشارکت راستینسود یا زیان در بانکداري  -5

 شود. می

ضروري است. » مصارف زماندار«و » منابع زماندار«در حسابداري مشارکت راستین براي هر طرح برابري  -6
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برابر است با » مصارف زماندار«گذاران.  همه سپرده» سپرده زماندار«برابر است با مجموع » منابع زماندار«

از حاصلضرب مبلغ اسمی سپرده » سپرده زماندار«وجوه پرداخت شده به مجري. » مصرف زماندار«مجموع 

برابر است با حاصلضرب » مصرف زماندار«آید.  می به دستدر مدت زمان مشارکت همان سپرده در طرح 

 شده به مجري در مدتی که همان وجه در اختیار وي قرار گرفته است. مبلغ اسمی پرداخت

 شود. می و نگهداريثبت حسابداري هر طرح و عملیات مالی مربوط به آن در سرفصل جداگانه  اسناد -7

سود یا زیان هر طرح متعلق به همان طرح بوده و در ذیل سرفصل همان طرح ثبت و آثار مالی آن بر مجري  -8

 همان طرح مترتب خواهد بود. گذاران و سپرده

هاي متداول اخذ جریمه  برمبناي روشغیرموجه در حسابداري مشارکت راستین آثار ناشی از تأخیرات  -9

اثر  دد. براي کمی کردن آثار تأخیرات متعهد بایشو نمی تحمیلمتعهد بر تأخیر تأدیه مبتنی بر نرخ بهره 

 گیري شده و به میزان خالص این اثر جریمه اخذ شود. ههاي طرح انداز تأخیر بر اقالم درآمدها و هزینه

موجب تفاوت فرآیندهاي ثبت اسناد حسابداري  مشارکت راستینواسطه وجوه بودن بانک در بانکداري   -10

شود. در این شیوه سرفصل حساب واسط براي وجوه  این شیوه بانکداري با بانکداري متعارف میدر 

اقالم باالي خط ترازنامه یا در قالب تعهدات بانک در اقالم  به صورتها  تواند در بخش بدهی دریافتی می

ي راستین، اسناد انتظامی قراردادها، وثائق ها گواهیزیرخط ترازنامه ثبت شود. تعهدات مجري بابت صدور 

از گذاران  سپردهبراي بیمه بخشی از اصل سرمایه  اي ههاي بیم و تضمینات، تعهدات بانک و سایر شرکت

. هنگام تسویه، اسناد معکوس موارد فوق ثبت استها  داراییدر بخش سایر اسناد زیرخط ترازنامه جمله 

 شود. می

گذار و پرداختی به  و به دلیل اینکه وجوه دریافتی از سپرده 10با توجه به ثبت اسناد حسابداري در بند  -11

د، اقالم ذخیره احتیاطی و وش و در زیر خط ترازنامه ثبت می استمجري همانند وجوه امانی و تعهدات 

 یابد. ذخیره قانونی با توجه به این نحوه ثبت حسابداري با بانکداري متعارف تفاوت ماهوي می
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د کن که بانک را تبدیل به واسطه وجوه می مشارکت راستینهاي بانکداري  با توجه به بندهاي فوق و ویژگی -12

فقط در صورت عدم اجراي دقیق  شده وختمشکوك الوصول و سسررسید گذشته، وقوع مطالبات معوق، 

 محتمل خواهد بود. نامه آیینمفاد این 

شوراي پول و اعتبار) از تقسیم  25/11/1382کفایت سرمایه (مصوب  نامه آییننسبت کفایت سرمایه طبق  -13

) به 27/10/1382ها و موسسات اعتباري مصوب  مربوط به سرمایه پایه بانک نامه آیینپایه (طبق سرمایه 

د. حداقل این نسبت براي شو هاي اقالم باالي خط و زیر خط موزون به ریسک محاسبه می داراییجموع م

ه است. با توجه به تغییر ماهیت عملیات مالی و حسابداري در بانکداري شد% معین 8هاي متعارف  بانک

انکداري ضروري ناشی از بندهاي فوق تعیین نسبت جدید کفایت سرمایه براي این نوع ب مشارکت راستین

  است.

 طالعاتشود. بر اساس ا یمشخص م نامه طرحدر مختلف  یزمان يها در دورهطرح از یمنابع مورد ن )256( ماده

این اقالم . گردد مین ییتع طرح» منابع زماندار«و نتیجتاً » سپرده زماندار«الزم و  يگذار هیزان سرمایم نامه طرح

  خواهند بود. نامه طرحبینی  جملگی بر مبناي پیش

 مصوب نامه طرحبینی  پیشمنتج از  يا مرحله به صورتز شده یتجه یمنابع پول» زماندارمصارف « )257( ماده

مختلف و پس از اخذ مستندات الزم در هر مرحله  يدر زمانها کتوسط بان ین رابطه منابع پولی. دراخواهد بود

 شود.  یم پرداخت يبه مجر کبان اداره مشارکت تایید ن ویامواحد ص یبه تشخ

مشارکت  يدارکدر محصوالت بانزماندار و مصارف زماندار منابع  يضرورت برابر ک بابان )258( ماده

اقدام گذار و تخصیص آن به مجري  براي سپرده راستین یصدور گواهو ز منابع یبه تجه ،هر مرحله يبرا راستین

 .دکن یم

ان یا زیت در سود کنوع اول (مشار تمحصوالدر مشارکت راستین سیستم پایه بانکداري سود در  )259( ماده

هاي  براي گواهی پذیر پایاني ها طرح) در ها طرحاي از  و نوع دوم (مشارکت در سود یا زیان بسته) طرح یک
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 :شود می محاسبه زیر ابطور اساس رمشارکت ب

 د.سر ) به فروش میها طرح، طرح (یا بسته اجراییپس از پایان عملیات  -1

و ارزش آورده به معنی ارزش  ،گذار ت سپردهکمشاره یزان سرمایم یه به معنیر ارزش سرمایدر عبارات ز -2

 یو ارزش افزوده به معن ،از فعالیت مجري ناشیارزش  یبه معن يار مجرک یآورده مجري و ارزش بازده

 به دست) ها طرح(یا طرح  فروشایجاد شده بر جمع سرمایه و آورده است که از (سود) ارزش مازاد 

ارزش  برابر منهاي جمع ارزش سرمایه و آورده) ها طرح(یا ح طر قیمت فروشآید. به عبارت دیگر  می

قبل از کسر کارمزد ارائه خدمات مدیریت با این تعریف روابط زیر باشد.  می) ها طرح(یا افزوده طرح 

 صادق هستند:سرمایه بانک 

 طرح شده تمام يبها = هیسرما ارزش + آورده ارزش 

 ارزیابی و نظارت يها دهد. بهاي تمام شده طرح شامل هزینه ان میعبارت فوق تعادل منابع و مصارف طرح را نش

 شود. می نامه آییناین  )285ماده ( و  )284ماده ( طبق مفاد 

 هیسرما ارزش + آورده ارزش + ارک یبازده ارزش = شده تمام يبها + افزوده ارزش 

 طرح شده تمام يبها + افزوده ارزش = طرح فروش قیمت 

 هیسرما ارزش + آورده ارزش + ارک یبازده ارزش = طرح فروش قیمت 

قیمت گذار بر  ه سپردهیجاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش سرمایگذار از ارزش افزوده ا بازدهی سپرده -3

جاد شده برابر خواهد بود با مجموع نسبت یاز ارزش افزوده ا يازدهی مجرن نسبت بیطرح و همچن فروش

قیمت طرح بعالوه نسبت بازدهی ارزش افزوده ایجاد شده بر  قیمت فروشبازدهی ارزش آورده مجري به 

 طرح: فروش

  گذار سپرده سرمایه بازدهی نسبت = گذار) سپرده هیسرما (ارزش ÷ طرح) تقویمی بهاي( 

 يمجر آورده بازدهی نسبت = مجري) آورده (ارزش ÷ طرح) یتقویم بهاي( 
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 يمجر کار بازدهی نسبت = طرح) افزوده (ارزش ÷ طرح) تقویمی بهاي( 

به از ارزش افزوده از حاصلضرب نسبت بازدهی آنها در ارزش افزوده طرح  يگذار و مجر زان سهم سپردهیم -4

 گر:یخواهد آمد. به عبارت د دست

  افزوده ارزش از گذار سپرده سهم میزان = گذار) سپرده سرمایه بازدهی (نسبت × )طرح افزوده (ارزش 

 افزوده ارزش از يمجر آورده سهم میزان = مجري) آورده بازدهی (نسبت × )طرح افزوده (ارزش 

 افزوده ارزش از يمجر کار سهم میزان = مجري) کار بازدهی (نسبت × )طرح افزوده (ارزش 

 به عبارت دیگر:

  افزوده ارزش از گذار سپرده سهم میزان = افزوده ارزش از گذار سپرده سرمایه دهیباز 

 افزوده ارزش از يمجر آورده سهم میزان = افزوده ارزش از مجري آورده بازدهی 

 افزوده ارزش از يمجر کار سهم میزان = افزوده ارزش مجري کار بازدهی 

گذار از ارزش افزوده بعالوه سپرده  ع میزان سهم سپردهطرح از جم قیمت فروشگذار از  زان سهم سپردهیم -5

طرح از جمع میزان سهم آورده مجري از  قیمت فروشآید. همچنین میزان سهم مجري از  می به دستوي 

خواهد آمد. به  به دستارزش افزوده بعالوه میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده بعالوه آورده مجري 

 گر:یعبارت د

  طرح فروش قیمت از گذار سپرده سهم میزان = افزوده) ارزش از گذار سپرده سهم (میزان + گذار) سپرده (سپرده 

 + (آورده مجري)
(میزان سهم کار مجري 

 از ارزش افزوده)
+ 

(میزان سهم آورده 
 مجري از ارزش افزوده)

= 
 يمیزان کل سهم مجر

 از قیمت فروش طرح
  

 ز توزیع:ه پس اکدهد  یر نشان میجمع دو رابطه اخ -6

 طرح از گذار سپرده سهم + طرح از يمجر سهم = افزوده ارزش + گذار سپرده هیسرما + مجري آورده 
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 ه در آن:کد یم رسیر خواهیبه رابطۀ ز کنیم يچنانچه روابط فوق را جمعبند -7

 هیسرما یبازده آورده+ بازدهی + ارک یبازده = افزوده ارزش 

ه براساس یار و سرماکع ارزش افزوده اولر به یبا رابطه مشهور توز منطبق يع از لحاظ اقتصادین نوع توزیا -8

 مشارکت راستینکه اساس توزیع سود در بانکداري  استه یار و سرماکاز دارندگان  یکهر یبازده

 .باشد می

پس از  ،هاي بانک : دریافتی18فصل  مفاد  )286ماده ( کارمزد ارائه خدمات مدیریت سرمایه بانک براساس  -9

آنها کسر و مابقی به » سهم الشرکه زماندار«گذار و مجري به نسبت  محاسبات تسهیم فوق از سپرده

 گذار و مجري پرداخت خواهد شد. سپرده

 هاي با سرمایه متغیر از قرار ذیل است: ري مشارکت راستین براي صندوقحسابدا )260( ماده

الشرکه شرکاء اعم از موسسین و سایرین در  سرمایه اسمی صندوق برابر است با مجموع مبالغ اسمی سهم  -1

 ابتداي هر دوره مالی.

 د.مقاطع زمانی دوره مالی صندوق باید از قبل تعیین و در اساسنامه صریحاً قید شده باش -2

الشرکه هر شریک از سرمایه صندوق برابر است با نسبت مبلغ اسمی آورده وي تقسیم بر مبلغ  سهمنسبت  -3

 در ابتداي هر دوره مالی.صندوق اسمی سرمایه 

الشرکه زماندار شریک  سهمسهم هر شریک از سود یا زیان صندوق در پایان هر دوره مالی برابر است با  -4

 .ضربدر سود یا زیان صندوق

نماید، مبلغ ن افتیدر شریک سود یا زیان متعلقه ناشی از مشارکت در صندوق را در پایان دوره مالینچه چنا -5

 .گردد یاضافه مبعد  یدر اول دوره مال وي هیسرما یبه مبلغ اسمسود یا زیان 
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 تغییر در زمانبندي :16 فصل

و مالی  اجراییعملیات  تمامی نامه آییناین  ،: نظارت9فصل  بانک موظف است تا براساس مفاد  )261( ماده

 .کندطرح را تحت نظر گرفته و هنگام تسویه حساب میزان تأخیر در انجام طرح را محاسبه و اعمال 

است مظنه قیمت بازار به پایان نرسد، امین موظف  نامه طرحطرح در تاریخ مقرر در  در صورتی که )262( ماده

آالت،  اي اصلی و کمکی، ماشین مواد اولیه و واسطهکاال، خدمت، اي طرح اعم از  اقالم هزینه همهبراي 

شده در  اي را در زمان مقرر ها، خدمات بکارگرفته شده و سایر اقالم هزینه تجهیزات، تأسیسات، زمین، دستمزد

اسبه آثار تغییر در هزینه طرح در اثر تأخیر از بازار استعالم و ت عنوان زمان پایان طرح، براي مححت نامه طرح

، داراییاعم از . همچنین امین موظف است قیمت فروش طرح کندهمراه با مستندات الزم ثبت و نگهداري 

ها یا  دارایی، پایان یافتهي ها طرحرا در تاریخ مزبور حسب مورد براساس قیمت محصول، کاال و خدمت 

ه استعالم یا برآورد نموده و براي محاسبه آثار مالی تغییر در درآمد طرح در اثر تغییر در زمانبندي مشاب هايکاال

 .کندهمراه با مستندات ثبت و نگهداري 

در زمانبندي با استفاده از رابطه زیر محاسبه أخیر هاي طرح در اثر ت ها بر هزینه آثار تغییر قیمت )263( ماده

 د:شو می

در تاریخ بهاي تمام شده برآوردي طرح 
 )262ماده ( طبق اطالعات  نامه طرحمقرر در 

 = بهاي تمام شده طرح -
اي ناشی  میزان آثار هزینه

  از تأخیر در زمانبندي

 

به در زمانبندي با استفاده از رابطه زیر محاس ناشی از تأخیرهاي طرح  ها بر درآمد تغییر قیمتآثار  )264( ماده

 د: شو می

قیمت فروش برآوردي طرح در تاریخ مقرر 
 )262ماده ( طبق اطالعات  نامه طرحدر 

 = قیمت فروش طرح -
میزان آثار درآمدي ناشی 

  از تأخیر در زمانبندي
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نک قصور مجري در انجام با اداره مشارکتو تأیید (و واحد امین) چنانچه براساس تشخیص امین  )265( ماده

د، شو )264ماده ( و درآمد طرح موضوع  )263ماده ( هاي طرح موضوع  ییر در میزان هزینهغتعهدات سبب ت

سهم درآمد مجري یا از محل تضمینات و وثائق وي  خالص تغییر در درآمد منهاي هزینه به شرط منفی بودن از

 گذاران پرداخت خواهد شد. کسر و به سپرده

اداره د و تشخیص امین و تأیید شوچنانچه تقصیر مجري سبب تأخیر در انجام تعهدات و زمانبندي  )266( ماده

باشد  ودهننم نهیار را طبق قرارداد و تعهدات هزیمنابع در اختبطوري که  بانک مجري را مقصر بشناسد مشارکت

ظف به کسر آن از سهم درآمد مجري یا از محل وم کمه به مجري تعلق خواهد گرفت که بانیبعنوان جر یمبلغ

 مطالبهاین جریمه در صورتی قابل د. کنگذاران منتقل  تا در مرحله بعد به سپردهباشد  تضمینات و وثائق وي می

 پایانبه  نامه طرحطبق  دهمین نرخ در زمانی که طرح بایهنگام تسویه از ها  است که نرخ بازدهی زمانی سپرده

را  مادهموضوع این را محاسبه و سپس جریمه  )265ماده ( در ابتدا مطالبات موضوع  کبان. باشدمتر کرسید  می

لذا بانک پوشش داده شود.  )265ماده ( به نحوي که بخشی از جریمه وضع شده توسط مطالبات د کن اعمال می

 مادهاقدام سپس در صورت تقصیر مجري مابه التفاوت جریمه موضوع این  )265ماده (  ابتدا نسبت به اعمال دبای 

ر در ینرخ جریمه تاخد. کنرا اعمال  )265ماده (  هزینه) ناشی از تأخیر موضوعو خالص تغییر سود (درآمد منهاي 

 د:شو روش زیر محاسبه می به مادهوضوع این انجام تعهد م

  برابر خواهد بود با: نامه طرحبازدهی سپرده برمبناي نرخ  -1
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ارزش آورده 

 مجري
- 

سهم سود 
آوردي مجري بر

در زمان مقرر در 
 نامه طرح

- 

بهاي تمام شده 
برآوردي طرح 

در زمان مقرر در 
 نامه طرح

- 

قیمت فروش 
برآوردي طرح 
در زمان مقرر 

 نامه طرحدر 
= 

نرخ بازدهی 
سپرده بر مبناي 

 نامه طرح
 

  
ارزش آورده 

 مجري
- 

سهم سود 
برآوردي مجري 
در زمان مقرر در 

 نامه طرح

- 

ده بهاي تمام ش
برآوردي طرح 
در زمان مقرر 

 نامه طرحدر 
 

 برابر خواهد بود با: نامه طرحنرخ بازدهی زمانی سپرده برمبناي  -2

 نامه طرحنرخ بازدهی سپرده برمبناي  
 نامه طرحنرخ بازدهی زمانی سپرده بر مبناي  =

 نامه طرحطول مدت طرح در  
 

 د بود با:نرخ بازدهی سپرده تحقق یافته برابر خواه -3

ارزش آورده  
 مجري

 - سهم سود مجري  -
بهاي تمام شده 

 طرح
- 

قیمت فروش 
 طرح 

= 
نرخ بازدهی 
سپرده تحقق 

 یافته 
 

  
ارزش آورده 

 مجري
 - سهم سود مجري  -

بهاي تمام شده 
 طرح

 

 برابر خواهد بود با: نامه طرحنرخ بازدهی زمانی سپرده برمبناي  -4

 یافته نرخ بازدهی سپرده تحقق 
 نرخ بازدهی زمانی سپرده تحقق یافته =

 طول مدت طرح 
 

 نرخ جریمه تأخیر در انجام تعهد برابر خواهد بود با: -5

 تعهد انجام تأخیر جریمه نرخ =نامه طرح برمبناي سپرده زمانی بازدهی نرخ-یافته تحقق سپرده زمانی بازدهی نرخ 
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ر در انجام تعهد در مجموع یخأمه تیبا حاصلضرب نرخ جربت بود چنانچه نرخ جریمه تأخیر در انجام تعهد مث

 شود. می محاسبه يخیر الزم االخذ از مجرتأمه یزان جریم )،طرح (بدون توجه به زمان اي سپردهمنابع  یمبلغ اسم

عملیات مالی  تمامی نامه آییناین  ،: نظارت9فصل  بانک بر اساس مفاد  اداره مشارکتواحد امین  )267( ماده

مواد و کاال را تحت نظر گرفته و در صورت عدم تحویل کاال در سررسید، مجري (تولید  جابجاییو تولید و 

ر اساس مفاد کننده) ملزم است مطابق قرارداد با نظارت واحد امین در هریک از موارد خودداري و تاخیر ب

به خریدار یا هاي بانک بعنوان جریمه از طریق بانک  ین فصل پس از پرداخت کارمزد و هزینهاقرارداد و 

در صورت عدم ایفاي تعهدات بانک پس از وصول مبالغ مذکور و  اداره مشارکت. کندپرداخت گذار  سپرده

(یا دارنده گواهی مربوط یا گذار  و سپردهمجري، از محل تضمینات و وثائق وي اقدام به وصول مطالبات بانک 

 .کردخواهد خریدار) 

خسارت دیگري از مجري اخذ  ،بنا به درخواست خریدار موضوع این فصل، همیعالوه بر جر )268( ماده

 .شود مین

در صورتی که عملکرد مجري در حین انجام طرح حاکی از آن باشد که تحویل کاال توسط  )269( ماده

 اداره مشارکتمیسر نباشد  نامه طرحبینی شده در  تاریخ تحویل پیش مجري با تأخیر قابل قبول در عرف پس از

و بانک گذار (یا خریدار یا دارنده گواهی مربوط)  سپردهبانک موظف است تا در تاریخ تحویل کاال، مطالبات 

 .کندرا از محل وثائق و تضمینات مجري وصول و پرداخت 

 ه حسابیتسو :17 فصل

ن موظف ین خواهد بود. واحد امی، واحد اميه توسط مجرانجام شد يها نهیبه هز یدگیمرجع رس )270( ماده

و  یدگیطرح، نظارت، رس یمال يصورتها و حسابها ينگهدار است در خصوص مصرف وجوه توسط مجري،

 . کندنظر  اظهار
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 استآن  يها یژگیر وین براساس نوع طرح و با توجه به نوع فعالیت و سایواحد ام يها یدگیرس )271( ماده

 یو با بررس) شود می واحد امین مشخصتوسط  اه گزارش ادوار( ادواري هاي رشگزاتواند به صورت  یه مک

 باشد.  يارائه شده توسط مجر يتهایصورت وضع

 انجام شده توسط واحد امین مورد پذیرش مجري خواهد بود. هاي رسیدگی )272( ماده

 د. شو یم یآن طرح تلق يها نهیبه عنوان هز ،ن در ارتباط با هر طرحیالزحمه خدمات واحد ام حق )273( ماده

 یتلق يمجر يا آورده نقدیطرح و  يها نهینشده توسط واحد امین به عنوان هز تایید يها نهیهز )274( ماده

 شود.  یرفته نمیطرح پذ يگذار هیسرما يها نهیهز جزوبوده و  يالً بر عهده مجرکها  نهینگونه هزیو ا شدهن

جزو  ،نیام رش واحدیمورد پذ یسورات قانونکر یات و سایر مالیطرح نظ یقانون يها نهیهز )275( ماده

 نامه طرحدر ها  نسبت به برآورد و درج این نوع هزینه باشد. مجري موظف است قبالً یقابل قبول م يها نهیهز

 .کنداقدام 

لیات بانکداري مشارکت در سود و زیان به نوعی پیمانکاري در خدمات مبا توجه به اینکه ع )276( ماده

را توسط بانک در فعالیت  گذار سپردهابع مالی د که منشو می لذا مجري پیمانکاري تلقی است مدیریت سرمایه

قانون مالیاتهاي مستقیم نرخ مالیاتی پیمانکاري بر  104 مادهبر اساس  بنابراینبندد  می اقتصادي خود به کار

حداکثر ده درصد میزان از فعالیتهاي مشارکت در سود و زیان  بر فعالیت وي مترتب خواهد بود. نرخ مالیات

 تجاوز نخواهد کرد.ارزش افزوده طرح 

و  نامه آییناین  ،تغییر در زمانبندي :16فصل  تسویه حساب نهایی با مجري مشروط به رعایت مفاد  )277( ماده

ظرف مدت مقرر در  ،یان قطعی طرحن و پایواحد ام یینها يها یدگیپس از رس ،يه حساب با مجریتسوزمان 

 . شود  انجام می قرارداد

آن و  هاي زیرسیستمو  مشارکت راستینو نوع محصول بانکداري  نپایان قطعی طرح حسب نوع آ )278( ماده

  تمام شرایط قراردادهاي منعقده با مجري خواهد بود. تحققصادره منوط به  يها گواهینوع 
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ن یکه منتج از عدم تام نامه آییناین  ،تغییر در زمانبندي :16فصل  از تأخیر موضوع  یخسارت ناش )279( ماده

نخواهد بود.  يبر عهده مجر يباشد به شرط عدم قصور مجرتوسط بانک شده واحد امین  تایید به موقع منابع

 ،تغییر در زمانبندي :16فصل  ر یا تقصیر بانک باشد بانک موظف است تا طبق مفاد چنانچه تأخیر ناشی از قصو

 .کندمیزان خسارت وارده را جبران  نامه آییناین 

ن آن یگزیي بر عهده دارد نبوده و جات مجرکه حسابرس در شرک یتیمسئول ین نافیت امیمسئول )280( ماده

 د.شو ینم یتلق

ن است نظر یه خارج از اراده طرفک) فورس ماژور(در صورت بروز حوادث قهري و غیرمترقبه  )281( ماده

 د.شو می ن مرعی و در صورت اختالف موضوع به حکمیت ارجاعیواحد ام

نحوه تسویه  و مواتجاري ا وهاي مولد  داراییناپذیر و یا انواع  و پایان پذیر پایاني ها طرحدر  )282( ماده

 گیرد:  صورت می گواهی به شکل زیربا توجه به نوع تأمین مالی و  ها طرححساب در هرنوع از این 

زمان فروش مورد  و پس ازطرح  هنگام پایانشوند  که با گواهی مشارکت تأمین مالی می هایی طرحدر  -1

ي ها طرحد. شو مجري تسویه حساب میگذار و  ) با سپردهپذیر پایاندوره ساخت طرح  پایانمشارکت (

گذار با بانک در  تسویه حساب سپرده شوند. تلقی می پذیر پایانهاي  حساب طرحمشمول این نوع تسویه 

) /بانکمورد سود یا زیان گواهی مشارکت در ارتباط با محصول نوع سوم (مشارکت در سود یا زیان شعبه

 صورت خواهد گرفت.  /بانکتهاي مالی شعبهدر پایان سال مالی به صورت قطعی بر اساس صور

هاي پذیره  دوره ساخت با تبدیل گواهی پایان پس ازشوند  که با گواهی پذیره تأمین مالی می هایی طرحدر  -2

کند.  گذار و مجري تسویه حساب می بانک با سپردها شرکت جدیدالتأسیس، یبه سهام شرکت مجري 

 شوند. پایان ناپذیر تلقی میاي ه حساب طرحي مشمول این نوع تسویه ها طرح

 پایانزمان فروش مورد مضاربه ( ،طرح پایانشوند هنگام  که با گواهی مضاربه تأمین مالی می هایی طرحدر  -3
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گذار و مجري تسویه حساب صورت  با سپرده مقطعن ایدر  وباشد  میعملیات فروش کاالي مورد مضاربه) 

 شوند. تلقی می پذیر پایانهاي  حطري مشمول این نوع تسویه، ها طرحگیرد.  می

شوند منافع مضاربه به صورت ادواري به  که با گواهی مضاربه ادواري تأمین مالی می هایی طرحدر  -4

عملیات پایان طرح زمان فروش آخرین بخش مورد مضاربه ( پایانشود و هنگام  گذار پرداخت می سپرده

گیرد.  گذار و مجري تسویه حساب صورت می دهبا سپربوده و در آن زمان فروش کاالي مورد مضاربه) 

 شوند. تلقی می پذیر پایانهاي  طرحي مشمول این نوع تسویه، ها طرح

زمان تحویل کاالي موضوع طرح  ،طرحپایان شوند هنگام  که با گواهی آتی تأمین مالی می هایی طرحدر  -5

گذار و مجري و خریدار  پردهبا سبوده و  JFS4در  نهایی یا فروش کاالي JFS3پس از ساخت کاال در 

 شوند. تلقی می پذیر پایانهاي  حساب طرحي مشمول این نوع تسویه ها طرحگیرد.  تسویه حساب صورت می

شوند هنگام تسویه حساب طرح زمانی است که با  که با گواهی مقاسطه تأمین مالی می هایی طرحدر  -6

گذار و مجري  بانک با سپرده ،به مجري گذار و تملیک کامل طرح پرداخت آخرین قسط مجري به سپرده

 شوند. تلقی می پذیر پایانهاي  حساب طرحي مشمول این نوع تسویه ها طرحد. کن تسویه حساب می

شوند هنگام تسویه حساب طرح زمانی است که با  که با گواهی مقاسطه اجاره تأمین مالی می هایی طرحدر  -7

گذار و  بانک با سپرده ،ر و تملیک کامل طرح به مجريگذا پرداخت آخرین قسط و اجاره مجري به سپرده

 شوند. تلقی می پذیر پایانهاي  حساب طرحي مشمول این نوع تسویه ها طرح. کند مجري تسویه حساب می

شوند هنگام تسویه حساب طرح زمانی است  که با گواهی مقاسطه مشارکت تأمین مالی می هایی طرحدر  -8

گذار و تملیک  و زیان آخرین دوره مالی مقرر توسط مجري به سپردهکه با پرداخت آخرین قسط و سود 

ي مشمول این نوع تسویه ها طرح. کند گذار و مجري تسویه حساب می بانک با سپرده ،کامل طرح به مجري

 شوند. پایان ناپذیر تلقی میهاي  حساب طرح

قرارداد پایان ه حساب طرح در شوند هنگام تسوی مشارکت رهنی تأمین مالی می یکه با گواه هایی طرحدر  -9
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 گذار مسترد خواهد شد.  قرارداد به سپردهپایان است و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در 

شوند در هر دوره منافع مشارکت به  مشارکت رهنی ادواري تأمین مالی می یکه با گواه هایی طرحدر  -10

پایان در نیز قرارداد است و اصل منابع ایان پگذار پرداخت و تسویه حساب اصل منابع طرح در  سپرده

 گذار مسترد خواهد شد.  قرارداد به سپرده

قرارداد است و  پایانشوند تسویه حساب طرح در  مضاربه رهنی تأمین مالی می یکه با گواه هایی طرحدر  -11

  گذار مسترد خواهد شد. قرارداد به سپرده پایاناصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در 

شوند در هر دوره منافع مشارکت به  مضاربه رهنی ادواري تأمین مالی می یکه با گواه هایی طرحدر  -12

در نیز و اصل منابع شود  نجام میقرارداد اپایان گذار پرداخت و تسویه حساب اصل منابع طرح در  سپرده

 گذار مسترد خواهد شد.  قرارداد به سپرده پایان

قرارداد پایان تسویه حساب طرح در زمان شوند  ارعه رهنی تأمین مالی میمز یکه با گواه هایی طرحدر  -13

 گذار مسترد خواهد شد.  قرارداد به سپرده پایاناست و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در 

شوند در هر دوره منافع مشارکت به  مزارعه رهنی ادواري تأمین مالی می یکه با گواه هایی طرحدر  -14

نیز و اصل منابع  شود نجام میقرارداد ا پایانتسویه حساب اصل منابع طرح در زمان پرداخت و گذار  سپرده

 گذار مسترد خواهد شد.  قرارداد به سپرده پایاندر 

قرارداد  پایانتسویه حساب طرح در زمان شوند  مغارسه رهنی تأمین مالی می یکه با گواه هایی طرحدر  -15

 گذار مسترد خواهد شد. قرارداد به سپردهپایان نوع گواهی در  است و اصل و منافع مشارکت در این

شوند در هر دوره منافع مشارکت به  مغارسه رهنی ادواري تأمین مالی می یکه با گواه هایی طرحدر  -16

در نیز و اصل منابع  شود نجام میقرارداد ا پایانگذار پرداخت و تسویه حساب اصل منابع طرح در  سپرده

 گذار مسترد خواهد شد.  ه سپردهقرارداد ب پایان

قرارداد پایان تسویه حساب طرح در زمان شوند  مساقات رهنی تأمین مالی می یکه با گواه هایی طرحدر  -17
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 گذار مسترد خواهد شد. قرارداد به سپرده پایاناست و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در 

شوند در هر دوره منافع مشارکت به  مین مالی میمساقات رهنی ادواري تأ یکه با گواه هایی طرحدر  -18

در نیز و اصل منابع  شود نجام میقرارداد اپایان گذار پرداخت و تسویه حساب اصل منابع طرح در  سپرده

 گذار مسترد خواهد شد.  قرارداد به سپرده پایان

 پایانرح در زمان تسویه حساب طزمان شوند  استصناع رهنی تأمین مالی می یکه با گواه هایی طرحدر  -19

 گذار مسترد خواهد شد. قرارداد به سپرده پایاناست و اصل و منافع مشارکت در این نوع گواهی در قرارداد 

شوند در هر دوره منافع مشارکت به  استصناع رهنی ادواري تأمین مالی می یکه با گواه هایی طرحدر  -20

در نیز و اصل منابع  شود نجام میقرارداد ا نپایاگذار پرداخت و تسویه حساب اصل منابع طرح در  سپرده

 گذار مسترد خواهد شد.  قرارداد به سپرده پایان

گذار پرداخت و  شوند در هر دوره منافع مشارکت به سپرده اجاره تأمین مالی می یکه با گواه هایی طرحدر  -21

گذار  رارداد به سپردهقپایان قرارداد است و اصل منابع در  پایانتسویه حساب اصل منابع طرح در  زمان

 مسترد خواهد شد.

 گردد. شود و با عودت آن به بانک مال توثیقی آزاد می گواهی ضمانت در قبال توثیق مال صادر می -22

شوند زمان تسویه حساب تحویل کاال یا وجه آن در  هایی که با گواهی امانت تأمین مالی می در طرح -23

 سررسید قرارداد است.

توسط دارنده آن به صندوق تأمین  بع مقررات تأمین اجتماعی است و وقتیتاگواهی تأمین اجتماعی  -24

 گردد. برگشت داده شود تسویه می

 گردد. گواهی تأمین شخصی وقتی توسط دارنده آن به صندوق بازنشستگی برگشت داده شود تسویه می  -25

 شود. گردد تسویه می گواهی تأمین مستمري وقتی توسط دارنده آن دریافت می  -26

 گردد. تکافل پس از مدت معین و با انجام پرداخت به افراد الزم الحمایه تسویه می گواهی -27
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 گردد. گواهی قرض پس از بازپرداخت بدهی توسط افراد الزم الحمایه به بانک تسویه می  -28

هاي  شوند تسویه حساب با رعایت خصیصه هایی که از طریق تأمین مالی گروهی تأمین مالی می در طرح  -29

 یا زیرسیستم مالی بکارگرفته شده و مالحظات قراردادي انجام خواهد شد. سیستم پایه

شوند تسویه حساب با مجري پس از ارائه  هایی که از طریق تأمین مالی حامی تأمین مالی می در طرح  -30

 مستندات قابل قبول مجري انجام خواهد شد.

گذار پس از  ویه حساب با سپردهشوند تس هایی که از طریق تأمین وام جمعی تأمین مالی می در طرح  -31

 شد. بازپرداخت منابع توسط مجري انجام خواهد 

 مشارکت خود را در طرح خاتمه دهد طرحبخواهد قبل از پایان  راستین چنانچه دارنده گواهی )283( ماده

 (در محیط مجازي اینترنتی یا در شعبه) بفروش رساند.راستین گواهی  زارتواند گواهی خود را در با می

 هاي بانک : دریافتی18 فصل

هاي ارائه شده به واحد ارزیابی بدواً مبلغ نیم در هزار منابع  نامه طرحبانک بابت ارزیابی مقدماتی  )284( ماده

پیشنهادي غیرقابل  نامه طرحد. این مبلغ در صورت رد کن میدریافت از متقاضی به عنوان کارمزد را درخواستی 

هاي قابل  هزینه جزوود و زیان، این رقم اجراي مشارکت در س براي. در صورت تصویب طرح استاسترداد 

به مرحله ارزیابی تفصیلی وارد شده و در صورت  نامه طرحدرصورت تأیید مقدماتی،  د.شو تلقی می طرحقبول 

) از متقاضی اخذ مالی مصوب بانکتأیید نهایی در این مرحله مبلغ نیم در هزار دیگر (نسبت به مبلغ تأمین منابع 

هاي قابل  هزینه جزواجراي مشارکت در سود و زیان، این رقم نیز براي صویب طرح خواهد شد. در صورت ت

 د.شو گذاري تلقی می قبول سرمایه

هاي  هاي مربوط به ارائه خدمات مدیریت سرمایه شامل هزینه هزینه تمامیبانک به منظور تأمین  )285( ماده
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ارکت مطابق با شرح ذیل، نظارتی، امین، مهندسی مالی، ممیزي و سایر خدمات مربوط در طول دوره مش

هاي قابل  هزینه جزود. این رقم کن کارمزدي متناسب با تخصیص منابع در هر مرحله از مجري طرح دریافت می

 د: شو محسوب میقبول طرح 

 % نسبت به کل منابع تخصیصی.2بازرگانی داخلی: بدون توجه به طول دوره همواره  -1

% نسبت به کل منابع 5/2وجه به طول دوره همواره بازرگانی خارجی (صادرات و واردات): بدون ت -2

 تخصیصی.

را داشته باشد (ترانزیت، سوآپ): بدون  کاالبازرگانی خارجی که نیاز به بیش از یکبار ورود یا خروج  -3

 % نسبت به کل منابع تخصیصی.3توجه به طول دوره همواره 

ي تا یک سال، تا دو سال، تا ها طرحطرح براي ناپذیر: بسته به طول دوره اجراي  و پایان پذیر پایاني ها طرح -4

 %. 5% و 5/4%، 4%،  3سه سال و بیش از سه سال نسبت به کل منابع تخصیصی به ترتیب 

 % نسبت به کل منابع تخصیصی.3ي تامین سرمایه در گردش: بدون توجه به طول دوره همواره ها طرح -5

طرح مطابق با  اجراییتا انجام مراحل  استک ي تامین مالی که بطور ادواري مستلزم نظارت بانها طرح -6

% نسبت 2برداري به ازاي هر سال  ناپذیر و پس از مرحله بهره و پایان پذیر پایاني ها طرحهاي فوق براي  تعرفه

 به کل منابع تخصیصی طرح.

قام فوق % (نیم درصد) بر ار5/0ي تامین مالی که مستلزم تقویم و ارزشیابی طرح هستند به میزان ها طرحدر  -7

 شود.  افزوده می

 شود. هاي فوق افزوده می % (نیم درصد) براي هر سال بر تعرفه5/0ي تامین مالی ادواري به میزان ها طرحدر  -8

 % در سال نسبت به کل منابع تخصیصی5/2 پایاني تامین مالی رهنی از ابتداي تامین مالی تا ها طرحدر  -9

(شامل آورده مجري و سپرده منابع تخصیصی درصورت تحقق سود قطعی معادل سه درصد از کل  )286( ماده

تحت عنوان کارمزد ارائه خدمات از محل سود ناشی از مشارکت در طرح بعنوان درآمد بانک گذار)  سپرده
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 اخذ خواهد شد.به نسبت سهم الشرکه زماندار آنها جري گذار و م حل سود سپردهاز ممدیریت سرمایه 

حسن انجام وظایف محوله یک درصد از درآمد ارزیابی و یک  رايب: به منظور تشویق ارزیاب و امین تبصره

 د. شو درصد از درآمد نظارت پس از حصول درآمد به ترتیب به ارزیاب و امین پرداخت می

از لحاظ حدود اختیارات همانند فرآیندهاي حاکم در  مشارکت راستیني ها طرحفرآیند تصویب  )287( ماده

 خواهد بود.مرکزي  هاي بانک و وفق بخشنامهبخش اعتباري بانک 

سایت اینترنتی خود ضمن  وببانک با ارائه خدمات اینترنتی تحت عنوان بازار گواهی راستین در  )288( ماده

کارمزدي به میزان نیم در هزار ارزش معامله  ،هاي راستین فراهم آوردن زمینه خرید و فروش و انتقال گواهی

 . کند میافت از طرفین دری(خریدار و فروشنده) بالمناصفه را شده گواهی 

 : تبدیل گواهی پذیره به سهام 19 فصل

هاي پذیره  ناپذیر (مستمر)، بانک در پایان عملیات اجرایی طرح با تبدیل گواهی هاي پایان در طرح )289( ماده

به سهام و انتقال مالکیت طرح به دارنده گواهی پذیره به میزان سهم الشرکه زماندار (شامل مبلغ اسمی و طول 

گذار تسویه حساب  نامه) با سپرده این آیین ،حسابداري مشارکت راستین :15فصل  مدت مشارکت مصرح در 

 158ماده  2هاي پذیره وفق بند  گذاران تمامی گواهی کند. طبق متن قرارداد اولیه با مجري و سپرده قطعی می

 نون اصالح قسمتی از قانون تجارت به سهام شرکت مجري یا شرکت جدید التأسیس تبدیل خواهد شد. قا

تواند گواهی پذیره خود را قبل از تبدیل به سهام، با قیمت توافقی به مجري منتقل یا به  گذار می : سپرده1تبصره 

 غیر بفروشد.

هاي  توانند گواهی ندگان گواهی پذیره متوافقاً میهنگام تبدیل گواهی پذیره به سهام، مجري و دار :2تبصره 

هاي پذیره  الشرکه زماندار مجري و دارندگان گواهی پذیره صادره را با رعایت تمامی ضوابط و با احتساب سهم

 نامه طرحبایست در  با احتساب مدت مشارکت آنها به سهام شرکت جدید التأسیس تبدیل کنند. این موضوع می
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 تن قرارداد تصریح و مقتضییات قانونی آن هنگام عقد قرارداد با مجري فراهم شده باشد. بینی و در م پیش

گذاران  تواند با مشابه قراردادن آورده مجري با سپرده سپرده : عمل تبدیل گواهی پذیره به سهام، می3تبصره 

ذاران (با لحاظ مدت گ بعنوان سهم مجري از طرح (با لحاظ مدت زمان مشارکت آورده مجري) و سپرده سپرده

 گذاران) مبناي تسهیم در مالکیت یک شرکت جدیدالتأسیس باشد. زمان مشارکت سپرده سپرده

باشد که عمل تبدیل گواهی پذیره به سهام در مالکیت شرکت مجري  توافق شدهقرارداد طبق : چنانچه 4تبصره 

اي که در طرح بکار  داد ارزیابی و تا اندازهانجام شود، بانک باید ارزش دارایی شرکت مجري را قبل از عقد قرار

 شود بعنوان آورده مجري منظور کند. گرفته می

هاي ارزیابی شده در تبصره فوق نیست.  : مجري در طول عملیات اجرایی طرح مجاز به فروش دارایی5تبصره 

ام نباید بیشتر از نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام به دارایی شرکت مجري هنگام تبدیل گواهی پذیره به سه

مقدار همین نسبت در هنگام عقد قرارداد باشد. در صورت افزایش نسبت اخیرالذکر در زمان تبدیل گواهی 

ها و حقوق صاحبان  پذیره به سهام در مقایسه با همین نسبت هنگام عقد قرارداد، به میزان افزایش خالص بدهی

یابد و در تسهیم سهم  ورده مجري به همان میزان کاهش میها، مبلغ اسمی آ سهام و با توجه به کیفیت دارایی

 گذاران و مجري مالك عمل قرار خواهد گرفت.  سپرده

شود. شرکتهاي  گذاران به سهام تبدیل می پس از تکمیل مراحل اجرایی طرح، گواهی پذیره سپرده )290( ماده

مع عمومی فوق العاده به انضمام به بانک، مصوبه مج نامه طرحسهامی اعم از عام و خاص موظفند همزمان با ارائه 

آگهی مندرج در روزنامه رسمی را که مؤید موافقت مجمع با افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید و با 

قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت باشد را ارائه کنند. در مصوبه مجمع به بانک اختیار تام  158رعایت ماده 

هاي پذیره را به سهام تبدیل  برداري گواهی حل اجرایی طرح و آغاز دوره بهرهشود که پس از انجام مرا داده می

 کند. 

 مشارکت راستیننامه از بانک  تواند تحت شرایط مندرج در این آیین شرکت سهامی عام می )291( ماده
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 درخواست انتشار گواهی پذیره بنماید.

قانون اصالح قسمتی  158 نام، وفق ماده در شرکتهاي سهامی خاص گواهی پذیره اعم از با نام و بی )292( ماده

مستند طلب تلقی و پس از تکمیل مراحل اجرایی طرح، تبدیل به سهام با  24/12/1347از قانون تجارت مصوب 

 نام شرکت خواهد شد.

و مجري  نامه طرحهاي الزم و تایید  بانک براساس درخواست مجري و پس از انجام بررسی )293( ماده

  تواند به انتشار گواهی پذیره اقدام کند. می

حسابداري  :15فصل  الشرکه زماندار موضوع  گواهی پذیره براساس سهممشارکت دارنده  )294( ماده

 .خواهد بود نامه در مالکیت شرکت مجري این آیین ،مشارکت راستین

جراي طرح در اداره امور شرکت هیچگونه دخالتی ندارند و دارندگان گواهی پذیره در مرحله ا )295( ماده

شوند و پس از پایان دوره ساخت و تبدیل گواهی پذیره به سهام همانند سایر  بستانکار شرکت محسوب می

 باشند.  صاحبان سهام از حقوق متعلقه برخوردار می

که تمامی سرمایه  موافقت با درخواست انتشار گواهی پذیره توسط بانک ممکن نیست مگر وقتی )296( ماده

ثبت شده شرکت مجري تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب 

 مجمع عمومی رسیده باشد.

هرگاه درخواست شرکت مجري براي انتشار گواهی پذیره توسط بانک در اساسنامه شرکت  )297( ماده

تواند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره درخواست  سهام میبینی نشده باشد، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان  پیش

تواند به هیأت مدیره شرکت اجازه دهد که  انتشار گواهی پذیره را تصویب کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می

 یک یا چند بار انتشار گواهی پذیره را از بانک درخواست کند. 

ها و نیز قطعات آنها (در صورت  اهیدر انتشار گواهی پذیره در هر مرحله باید مبلغ اسمی گو )298( ماده

 تجزیه) متساوي باشند. 
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درخواست انتشار گواهی پذیره باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز  )299( ماده

 شرکت امضاء شده باشد: 

 نام شرکت. -1

 موضوع شرکت. -2

 شماره و تاریخ ثبت شرکت. -3

 مرکز اصلی شرکت. -4

 د.مدت شرکت که همواره باید نامحدود باش -5

 مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه تمامی مطالبات آن پرداخت شده است. -6

گواهی پذیره صادر کرده باشد مبلغ، تعداد، سابقاً براي شرکت  مشارکت راستینهر بانک در صورتی که  -7

 نامه براي حسن انجام طرح در نظر گرفته است.  تاریخ صدور آن و تضمیناتی که طبق همین آیین

ه شرکت سابقاً موسسه دیگري را تضمین کرده باشد مبلغ، مدت و سایر شرایط تضمین در صورتی ک -8

 مذکور.

 مبلغ و مدت گواهی پذیره و تعداد آنها. -9

 مشخصات دقیق وثایق و تضمیناتی که براي طرح مربوط به گواهی پذیره در نظر گرفته شده است. -10

 ن تبدیل گواهی پذیره به سهام شرکت.برداري و زما بینی زمان اجراي طرح و تاریخ آغاز بهره پیش -11

خالصه گزارش وضع مالی شرکت و خالصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی  -12

 صاحبان سهام رسیده است.

 و مستندات و مجوزهاي مربوط. نامه طرحارائه  -13

 اي. هاي بیمه تمامی مستندات مربوط به پوشش -14

ماده  ن آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی موضوع شرکت موظف است شماره و تاریخ و مت )300( ماده
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اینترنتی که  سایت وب اینترنتی شرکت و در روزنامه کثیراالنتشار و سایت وب نامه را در همین آیین )290(

 شود، آگهی کند.  هاي مربوط به شرکت در آن نشر می آگهی

نامه را همراه با جزئیات  این آیین )299ماده ( تمامی اطالعات مندرج در بانک موظف است تا  )301( ماده

 سایت اینترنتی خود در اختیار عموم قرار دهد.  شرکت مجري در وب نامه طرح

 گواهی پذیره باید شامل نکات زیر باشد:  )302( ماده

 نام شرکت مجري -1

 مجري. شماره و تاریخ ثبت شرکت -2

 مرکز اصلی شرکت مجري. -3

 مبلغ سرمایه شرکت مجري. -4

 مدت شرکت مجري که همواره باید نامحدود باشد.  -5

 مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور گواهی پذیره. -6

هاي زمانی در هر مرحله از پیشرفت اجرایی  و مجري و گزارش نامه طرحآدرس و لینک اینترنتی اطالعات  -7

 ) )301ماده ( (موضوع  بانک سایت وب طرح در

 مشخصات دقیق وثایق و تضمیناتی که براي گواهی پذیره در نظر گرفته شده است. -8

 برداري و زمان تبدیل گواهی پذیره به سهام شرکت. بینی زمان اجراي طرح و تاریخ شروع بهره پیش -9

 اي.  هاي بیمه مشخصات پوشش  -10

هی پذیره فقط با قابلیت تبدیل به سهام شرکت قابل انتشار است. شرایط و ترتیب تبدیل گوا )303( ماده

 اینترنتی بانک ناشر قید شود.  سایت وب گواهی پذیره به سهام باید در

 تبدیل گواهی پذیره به سهام تابع میل و رضایت دارنده گواهی پذیره نیست.  )304( ماده

برداري طبق ترتیباتی که بانک  آغاز دوره بهرهگواهی پذیره فقط پس از پایان دوره ساخت و با  )305( ماده
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 باشد.  کند قابل تبدیل به سهام می نامه مشخص می ناشر گواهی وفق این آیین

بانک پس از قبول درخواست شرکت مجري مبنی بر انتشار گواهی پذیره با اخذ وجه از  )306( ماده

در قبال دریافت منابع از گذار اقدام به صدور و تحویل گواهی پذیره مربوط به طرح شرکت مجري  سپرده

 کند. گذار می گذار به سپرده سپرده

طرح مجري را تامین مالی کرده و  )306ماده ( نامه از محل منابع  بانک بر اساس ضوابط این آیین )307( ماده

 بر عملیات مجري نظارت خواهد داشت. 

نامه تا پایان عملیات  این آیین )290ماده ( عاده مذکور در از تاریخ تصمیم مجمع عمومی فوق ال )308( ماده

تواند سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از  نامه شرکت نمی این آیین )314ماده ( هاي پذیره موضوع  گواهی

رید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. کاهش طریق بازخ

هاي وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی یا عده سهام بشود شامل سهامی نیز که  سرمایه شرکت در نتیجه زیان

شود که اینگونه  ود و چنین تلقی میش کنند، می دارندگان گواهی پذیره در نتیجه تبدیل گواهی خود دریافت می

 اند. دارندگان گواهی پذیره از همان موقع انتشار گواهی سهامدار شرکت بوده

افزایش سرمایه با انتشار گواهی پذیره جدید طبق درخواست شرکت مجري فقط قابل انجام در بانک  :تبصره

تواند درخواست انتشار گواهی  جري تنها میهاي قبلی و تبدیل نشده به سهام بوده و شرکت م ناشر گواهی پذیره

پذیره جدید را به بانک عامل قبلی تقدیم کند. اتخاذ تصمیم در مورد قبول درخواست انتشار گواهی پذیره 

 باشد. بانک می اداره مشارکتجدید با 

مشخص شده  نامه طرحاز ابتدا تا پایان طرحی که مستلزم انتشار گواهی پذیره طبق  شرکت مجري )309( ماده

تواند از طریق یک بانک اقدام به درخواست انتشار گواهی پذیره کند. هرگونه تقاضاي جدید  باشد، تنها می می

گذار و بانک  انتشار گواهی پذیره بعدي باید در همان شعبه قبلی انجام شود. تمامی خسارات وارده به سپرده

 خسارت است. ناشی از عدم رعایت این ماده متوجه مجري بوده و بانک موظف به وصول
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نامه تا پایان عملیات  این آیین )290ماده ( از تاریخ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مذکور در  )310( ماده

نتیجه انتقال اندوخته به سرمایه و بطور نامه صدور سهام جدید در  این آیین )314ماده ( هاي پذیره موضوع  گواهی

کلی دادن سهام و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتظار سهام 

ممنوع خواهد بود، مگر آنکه با تایید بانک، شرکت مجري تدابیر الزم را اتخاذ کند تا دارندگان گواهی پذیره 

کنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی  ود را به سهام شرکت تبدیل میکه متعاقباً گواهی خ

 مذکور را استیفا کنند. 

شود باید به نام آخرین مالک گواهی پذیره در زمان  سهامی که از تبدیل گواهی پذیره صادر می )311( ماده

 تبدیل گواهی به سهام صادر شود.

 کند.  یمبلغ اسمی قطعات گواهی پذیره را بانک مشخص م )312( ماده

بانک موظف است تا بر اساس درخواست انتشار گواهی پذیره شرکت مجري با احتساب مبلغ  )313( ماده

هاي پذیره و مدت مشارکت آنها در طرح و آورده مجري اقدام به محاسبه سهم هریک از  اسمی گواهی

فصل  دارندگان گواهی و مجري نموده و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت طبق مفاد همین

 هاي آنها را تبدیل به سهام کند.  گواهی

گذار و مجري از جانب  پس از تبدیل گواهی پذیره به سهام، عملیات مالی مشارکت بانک با سپرده )314( ماده

 یابد. بانک خاتمه می

حق رجحان  24/12/1347قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  62و  61در مورد مواد  :تبصره

 د گواهی پذیره قابل تبدیل به سهام، خود به خود منتفی خواهد بود. سهامداران شرکت در خری

و مجموع ارزش افزوده موضوع مشارکت ل سرمایه کتوان  میها  برآوردي طرحارزشگذاري در  )315( ماده

مورد استفاده، ضرایب گذاران  سپرده. عالوه بر سرمایه کردمحاسبه اي  به صورت ارزش سایهایجاد شده را 

 فصیلی وارزیابی اولیه، ت(بانک  کارمزددر سالهاي مختلف اجراي طرح، تغییرات قیمت  تعدیل کننده از جمله
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را با توجه به هزینه فرصت  )تکنولوژي مدیریت، کارآفرینی و(مجري نقدي و غیرنقدي هاي  آورده )،نظارت

 توان در محاسبات بکار برد. سرمایه در طول اجراي طرح می

الشرکه زماندار آنان از  ان گواهی پذیره و مجري بر اساس سهمگذاران (دارندگ سهم الشرکه سپرده )316( ماده

 آید: هاي زیر به دست می فرمول

الشرکه زماندار دارنده گواهی پذیره بر اساس مبلغ اسمی گواهی پذیره و طول مدت مشارکت و  سهم -1

ه دست همزمان با در نظر گرفتن میزان آورده مجري و مدت زمان مشارکت آورده مجري از رابطه زیر ب

 آید: می

  
 

 
 

 
میزان  

 سپرده 
× 

مدت مشارکت سپرده هر 
 گذار سپرده

= 

سهم 
الشرکه 

زماندار هر 
 گذار سپرده

مبلغ اسمی  ( 
 هر سپرده

× 
مدت مشارکت 

مجموع  ) هر سپرده
 کل

+ 
آورده 
 مجري 

× 
مدت 

 مشارکت
 

 الشرکه زماندار مجري برابر است با:  سهم -2

  
 

 
 

 
آورده  

 مجري
 کت مدت مشار ×

= 

سهم 
الشرکه 
زماندار 
 مجري

مبلغ اسمی  ( 
 هر سپرده

× 
مدت مشارکت 

مجموع  ) هر سپرده
 کل

+ 
آورده 
 مجري 

× 
مدت 

 مشارکت
 

گذار و مجري  مبلغ سهام جدید جهت صدور (افزایش سرمایه) بر اساس جمع مبلغ اسمی سهم هر سپرده -3

 آید: میگذاران و مجري بدست  هاي زیر براي همه سپرده طبق فرمول

 گذار سپرده هر سهم اسمی مبلغ = گذار سپرده زماندار الشرکه سهم × ها) سپرده اسمی مبلغ + مجري (آورده 

 مجري سهم اسمی مبلغ = مجري زماندار الشرکه سهم × ها) سپرده اسمی مبلغ + مجري (آورده 
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نامه قبل از محاسبات تسهیم فوق از  این آیین )285ماده ( کارمزد ارائه خدمات مدیریت سرمایه بانک براساس  -4

 شود. الشرکه زماندار آنها نسبت به مبلغ اسمی طرح کسر می گذار و مجري متناسب با سهم سپرده

 : بازرسی و استاندارد کاال 20 فصل

الي نهایی تولید شده اي یا مصرفی تهیه شده توسط خریدار و یا کا بازرسی مواد اولیه، واسطه )317( ماده

و رعایت استانداردهاي مشخص شده و  بندي بستهنوع  ،توسط مجري (تولید کننده) درخصوص کیفیت، تعداد

اداره سایر موارد طبق قرارداد و بوسیله شرکتهاي بازرسی کننده مورد تأیید بانک مرکزي به تشخیص واحد امین 

 پذیرد. بانک انجام می مشارکت

اولیه به عهده خریدار و هزینه بازرسی کاالي نهایی تولید شده به عهده مجري  هزینه بازرسی مواد )318( ماده

 باشد.  (تولید کننده) می

هاي بازرسی نفیاً یا اثباتاً باید حاوي سربرگ شرکت بازرسی کننده و ممهور  هاي گواهی گزارش )319( ماده

 به مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز شرکت صادر شده باشد.

پذیرد.  نده باتوافق توام خریدار و مجري هنگام عقد قرارداد صورت میانتخاب شرکت بازرسی کن )320( ماده

هاي صادره توسط شرکت  ها و گواهی خریدار و مجري متعهد به پذیرش تمامی مسئولیتهاي مترتبه بر گزارش

ر باشند. خریدار و مجري منفرداً و بعد از فروش یا انتقال گواهی آتی مجاز به درخواست تغیی بازرسی کننده می

و اطراف قرارداد  اداره مشارکتتواند در صورت تایید  شرکت بازرسی کننده نیستند. شرکت بازرسی کننده می

هاي مرتبط انصراف خود را از عملیات بازرسی  هاي قراردادي و هزینه به درخواست خود و قبول تمامی مسئولیت

 اعالم کند. 

اداره ت آن با پیش فاکتور مورد تأیید هاي بازرسی صادره و تأیید مطابق شرح کاال در گواهی )321( ماده

 بانک الزامی است. مشارکت
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هاي بازرسی صادره بابت کاالي مربوط به خریدار (مواد اولیه) و مربوط به مجري  گواهی )322( ماده

 تواند توسط دو شرکت مجاز متفاوت صادر شود. (محصول نهایی) می

بانک، قادر به ارائه  ه مشارکتاداردر صورتی که شرکت بازرسی کننده با ارائه دالیل قابل قبول  )323( ماده

بانک بنا به پیشنهاد توام مجري و خریدار اقدام  اداره مشارکتگزارش مربوط ویا صدور گواهی بازرسی نباشد 

عدم ارائه پیشنهاد کند. در صورت  نامه می این آیین )317ماده ( به تعیین شرکت بازرسی کننده دیگري وفق مفاد 

روز از تاریخ ابالغ عزل شرکت بازرسی کننده  10و یا عدم حصول توافق توسط مجري و خریدار ظرف مدت 

 رأساً نسبت به انتخاب شرکت بازرسی کننده اقدام خواهد کرد. بانک اداره مشارکت

از مفاد  چنانچه شرکت بازرسی کننده مرتکب جرم یا تخلفی مرتبط با وظایف محوله شود و یا )324( ماده

بانک اختیار دارد تا راساً و بدون هیچگونه تشریفاتی نسبت به عزل شرکت  اداره مشارکتقرارداد عدول کند 

نامه  همین آیین )320ماده ( بازرسی کننده اقدام کند. انتخاب شرکت بازرسی کننده جدید منوط به رعایت مفاد 

 شد.با می

منظور از استاندارد کاال، بطور اعم عبارتست از رعایت استاندارد مورد تأیید سازمان استاندارد و  )325( ماده

 تحقیقات صنعتی ایران.

هنگام انعقاد قرارداد، خریدار جهت تأمین مواد اولیه و مجري در زمان تحویل محصول نهایی، نوع  )326( ماده

انک از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ب اداره مشارکتاستاندارد مربوط را با نظارت واحد امین 

 کنند استاندارد مربوط را در مورد کاالهاي خود رعایت کنند.  استعالم و تعهد می

کاالي مورد معامله یا مواد اولیه ارائه شده جهت تولید باید داراي نشان استاندارد ایران باشد و  )327( ماده

بانک تأیید شود که استاندارد اعالم شده  اداره مشارکتتوسط یکی از شرکتهاي بازرسی کننده مورد تأیید 

 توسط سازمان مزبور در کاالي مورد معامله رعایت گردیده است.

مجري (تولید کننده) میزان کاالي مورد نیاز، نوع، ارزش، مقدار، قیمت و مشخصات کلی کاال از  )328( ماده
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دهد. دراین خصوص درصورت صالحدید  بانک ارائه می اداره مشارکتجمله نوع استاندارد مورد نیاز را به 

 بانک، با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکاتبات الزم انجام خواهد شد. اداره مشارکت

 نکات ذیل در خصوص مواد اولیه مصرفی الزامی است: رعایت )329( ماده

بندي که در تولید  اي و مواد بسته مواد اولیه عبارتست از هر نوع مواد خام، نیمه ساخته، ساخته شده، واسطه -1

 رود. یک محصول معین بکار می

 حجم مواد اولیه باید متناسب با تولید براي نیاز یک دوره تولید در نظر گرفته شود. -2

مدت زمان الزم براي تولید کاال توسط مجري نباید بیش از مدت الزم براي یک دوره تولید باشد و چنانچه  -3

شود. در  وع طرح تاریخ وصول مواد اولیه توسط مجري تلقی میخریدار ملزم به تحویل مواد اولیه باشد شر

 غیر این صورت تاریخ عقد قرارداد مالك خواهد بود.

تأمین کننده مواد اولیه باید مسئولیت هرگونه فساد، نقص و اشکالی در کیفیت یا کمیت کاال که قبل از  -4

 تحویل بروز کند را به عهده گیرد. 

بانک بر عهده تامین کننده مواد  اداره مشارکتین شده توسط واحد ارزیابی مسئولیت رعایت استاندارد تعی -5

بانک یا مجري ارائه گواهی بازرسی  اداره مشارکتباشد. در این راستا و درصورت درخواست  اولیه می

 کاالي مربوط مبنی بر رعایت استاندارد و سایر شرایط الزامی است.

از یک شخص حقیقی یا حقوقی را بپذیرد، باید در درخواست  چنانچه مجري تحویل مواد اولیه توسط بیش -6

خود ضمن قبول تمامی مسئولیتهاي مترتبه، چگونگی تحویل مواد اولیه در یک یا چند مرحله را با ذکر 

 بانک اعالم کند. اداره مشارکتجزئیات به واحد ارزیابی 

د اولیه در انبار خواهد بود. لذا مجري در صورتی که خریدار تامین کننده مواد اولیه باشد محل تحویل موا -7

اداره یک هفته قبل از موعد تحویل باید شرکت حمل کننده یا نماینده خود را جهت تحویل کاال به 

 بانک، ضمن ارسال رونوشت به خریدار معرفی کند. مشارکت
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عی کاال باشد و یک هرگونه بازرسی کاال چه در انبار خریدار و چه در انبار مجري باید همزمان با تحویل قط -8

 بانک ارائه شود. اداره مشارکتنسخه گواهی بازرسی صادره به 

 به شرح ذیل است:مدارك الزم جهت انعقاد قرارداد  دار تأمین مواد اولیه باشد در صورتی که خریدار عهده -9

 اصل سیاهه مواد اولیه جهت ضبط در سوابق. -الف

 اصل گواهی بازرسی مواد اولیه. -ب

 هی قطعی مواد اولیه.اصل گوا -ج

 رسید حمل صادره توسط شرکت حمل کننده، که حاکی از حمل مواد اولیه موضوع قرارداد باشد. -د

تمامی مدارك و مستندات تایید شده مربوط به ضمانت بعد از فروش و تعویض به مثل پس از فروش  -هـ

ادهاي اولیه و ثانویه بین اطراف قراردادها به در ارتباط با مواد اولیه، هنگام تحویل مواد اولیه طبق مفاد قرارد

مجري ارائه شود. فروشنده باید وصول مدارك مربوط را طی سه روز کاري (بانکی) از تاریخ تحویل به 

تواند در حد  بانک این زمان می اداره مشارکتبانک اعالم کند. درصورت نیاز با تشخیص  اداره مشارکت

 عرف افزایش یابد.

 مجوزهاي الزم مثل گواهی بهداشت و سایر مجوزهاي مراجع ذیربط. عنداللزوم  -و

طبق قرارداد به آن خریدار موظف است تاریخ خروج مواد اولیه یا کاال از انبار را قبالً و تحویل  )330( ماده

بانک اعالم کند. مجري سه روز کاري  اداره مشارکتمجري (کارگاه/انبار مجري) را پس از تحویل، به 

تواند چنانچه اعتراضی به مواد اولیه یا کاالي دریافتی دارد با ارائه مدارك به  یل کاال می(بانکی) پس از تحو

بانک مراتب اعتراض مجري را به  اداره مشارکتبانک و خریدار اعالم کند. در این صورت  اداره مشارکت

کند. خریدار  اعالم میخریدار، شرکت یا مرجع بازرسی و کنترل کننده مواد یا کاال و یا سایر مراجع ذیصالح 

 برساند. اداره مشارکتموظف است به اعتراض رسیدگی و نتیجه حاصله را با توجه به مدارك الزم، به اطالع 

: مهلت تعیین شده در این ماده طبق توافق خریدار و مجري در حد عرف فعالیت و کاالي مربوط به 1 تبصره
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 د قابل افزایش خواهد بود. بانک و به هنگام عقد قراردا اداره مشارکتتشخیص 

: چنانچه در مواد اولیه تحویل شده نواقصی باشد تاریخ شروع دورة ساخت و صدور گواهی مربوط از 2تبصره 

 بانک آغاز خواهد شد. اداره مشارکتتاریخ رفع نقص و طبق توافق طرفین و به تشخیص و تایید 

 اداره مشارکتماده، اعتراضی از سوي مجري به : چنانچه پس از انقضاي مهلت تعیین شده در این 3تبصره 

تواند  بانک ارائه شود مسموع نبوده و تمامی مسئولیتهاي آن متوجه مجري خواهد بود. بدیهی است مجري نمی

 به موجب این اعتراض، سررسید تحویل کاالي نهایی را به تأخیر اندازد. 

 رعایت نکات ذیل در خصوص کاالي تولید شده الزامی است:  )331( ماده

کاالي ارائه شده چنانچه مشمول استاندارد اجباري باشد مجري باید نسبت به ارائه گواهی بازرسی و کیفیت  -1

بانک و  اداره مشارکتکاال توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی اقدام و یک نسخه از آن را به 

ائه گواهی کیفیت کاال خریدار ارائه کند. درخصوص کاالهایی که مشمول استاندارد اجباري نیستند ار

 اداره مشارکتتوسط سازمان استاندارد و تحقیقات و یا شرکتها و مؤسسات بازرسی کننده مورد تأیید 

 بانک ضروري است.

کاالي مورد نظر براي احراز شرایط خرید و فروش گواهی آتی در بازار گواهی راستین بانک به  تأیید -2

 استاندارد مربوط تعریف شده باشد. شرطی امکان پذیر است، که کاال طبق مشخصات

گذاري قانونی و انحصارات قانونی در عرضه و  کاال نباید مشمول محدودیتهایی از جمله محدودیت قیمت -3

 یا تقاضا باشد. 

ارائه تاییدیه مراجع ذیصالح درخصوص کاالهایی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهاي  -4

 غیره باشند ضروري است. قانونی مانند ارائه گواهی بهداشت و
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 : تحویل کاال21 فصل

در سررسید مقرر براي تحویل کاال و در مبدأ تحویل (انبار مجري) باید کاال توسط مراجع قید  )332( ماده

برداري، آزمایش و غیره قرار  نامه مورد بازرسی، نمونه ناین آیی ،: بازرسی و استاندارد کاال20فصل  شده در 

 گیرد.

بانک و پس از  اداره مشارکتمجوز حمل پس از صدور گواهی مربوط و دریافت آن توسط  )333( ماده

 شود. کنترل مدارك ارائه شده صادر می

خریدار یک هفته قبل از سررسید باید شرکت یا شرکتهاي حمل کننده کاال را به مجري معرفی و  )334( ماده

 بانک معرفی کند.  اداره مشارکتاي از نامه و یا تغییرات مربوط را به  هنسخ

از آنجاکه بانک در این نوع قرارداد مالک کاال نبوده و نقش ناظر را بر عهده دارد، لذا مدارك  )335( ماده

بانک  اداره مشارکتصرفاً جهت اطالع و هماهنگی در زمینه تحویل و جابجایی کاال و پایان رابطه قراردادي به 

 شود. مدارك الزم در این خصوص عبارتند از: ارائه می

 اصل سیاهه کاال جهت ضبط در سوابق. -1

 اصل گواهی بازرسی کاال در مبدأ حمل. -2

 رسید حمل صادره توسط شرکت حمل کننده که حاکی از حمل کاالي موضوع قرارداد باشد. -3

ویض به مثل پس از فروش تمامی مدارك و مستندات تایید شده مربوط به ضمانت بعد از فروش و تع -4

Warranty & Gurranty( در ارتباط با محصول نهایی هنگام تحویل باید طبق مفاد قراردادهاي جعاله (

اولیه و ثانویه منعقده بین اطراف قرارداد به خریدار تحویل شود. مجري باید وصول مدارك مربوط را طی 

 بانک اعالم کند. تاداره مشارکسه روز کاري (بانکی) از تاریخ تحویل، به 

 عنداللزوم ارائۀ مجوزهاي الزم مثل گواهی بهداشت و سایر مجوزها از مراجع ذیربط. -5
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اداره تمامی مجوزهاي الزم مرتبط با کاالي موضوع گواهی آتی باید هنگام تحویل کاالي نهایی توسط  -6

آتی در مورد بانک به خریدار تحویل شود. توضیحاً تحویل گیرنده، آخرین مالک گواهی  مشارکت

 باشد. کاالي موضوع گواهی مربوط می

این ماده از  5و  4بانک هنگام عقد قرارداد در ارتباط با بندهاي  اداره مشارکتمجوزها و مدارکی که  -7

 شود.  مجري دریافت کرده است هنگام پایان قرارداد به خریدار تحویل می

الت، آخرین مالک گواهی آتی موضوع تامین مالی با توجه به اینکه خریدار نهایی پس از زمان پایانی معام -8

باشد، براي تحویل کاال پس از اعالم زمان پایان/بسته شدن  در ارتباط با کاالي مورد نظر می) JFS(جعاله 

بانک مراجعه تا ضمن اخذ تمامی  اداره مشارکتمعامله گواهی آتی مزبور در بازار گواهی راستین، باید به 

 این ماده به شرکت مجري جهت تحویل کاال معرفی شود. 7موضوع بند  مدارك و مجوزهاي الزم

هاي  پس از زمان پایانی معامالت، گواهی آتی از گردونه معامالت خارج و اطالعات آن در پایگاه داده -9

 شود. بانک نگهداري می

مجري خریدار سه روز کاري (بانکی) وقت دارد تا همگام با مجري اقدام به بررسی کاال در انبار  )336( ماده

کرده و سپس اقدام به تحویل و حمل کاال کند. چنانچه خریدار قبل از تحویل کاال از انبار مبدأ (انبار مجري) 

بانک  اداره مشارکتتواند ظرف مهلت مقرر فوق اعتراض خود را به  اعتراضی به کاالي قابل تحویل دارد می

ریدار را به مجري، شرکت یا مرجع بازرسی و بانک مراتب اعتراض خ اداره مشارکتارائه دهد. در این صورت 

کند. مجري مسؤول اصلی پیگیري موضوع بوده و موظف  کننده کاال و یا سایر مراجع ذیصالح اعالم می کنترل

 بانک برساند. اداره مشارکتاست به اعتراض رسیدگی و نتیجه حاصله را باتوجه به مدارك مثبته به اطالع 

رسی اعتراض در صورت وارد بودن، مراتب را به مجري اعالم تا بانک پس از بر اداره مشارکت )337( ماده

هاي رسیدگی و بازرسی بر عهده  نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت وارد نبودن اعتراض تمامی هزینه

 خریدار (اعتراض کننده) خواهد بود.
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ل آن به مجري و خریدار هر دو ملزمند تا تحویل و تاریخ خروج کاال از انبار مجري و تحوی )338( ماده

 بانک اعالم کنند. اداره مشارکتخریدار را به 

شود  پس از رفع شکایت و یا انقضاي مهلت اعتراض خریدار، پرونده از نظر بانک مختومه تلقی می )339( ماده

 کند.  بانک در صورت درخواست مجري نسبت به آزادسازي وثائق مربوط اقدام می اداره مشارکتو 

 : ابزار مالی کمکی22 فصل

مالی هاي مختلف تأمین  هاي راستین طرح ستین سبدي مالی است که گواهیهاي را سبد گواهی )340( ماده

 گیرد. را در بر می مشارکت راستینشده در بانکداري 

بانک براي به حداکثر رساندن بازده و حداقل کردن ریسک  اداره مشارکتواحد مهندسی مالی  )341( ماده

جهت معامله به مشتریان راستین گواهی  هاي راستین را در بازار تواند سبدهاي گواهی بازار گواهی راستین می

 معرفی کند. 

بینی  بانک ملزم به پیش اداره مشارکتهاي راستین واحد مهندسی مالی  براي تشکیل سبد گواهی )342( ماده

منتخب براي سبد و همینطور بازده و ریسک کل سبد  مشارکت راستینریسک و بازده هر یک از محصوالت 

 شود. می

 گردد. گذاري تعریف می ریزي نشده) بر رقم سرمایه برنامهریسک بعنوان زیان ناخواسته ( )343( ماده

بانک در ارتباط با میزان ریسک  اداره مشارکتبراي تعیین سبد الزم است واحد مهندسی مالی  )344( ماده

 ها از قبل بررسیهاي الزم را به عمل آورد. فعالیت یا فعالیتهاي اقتصادي مرتبط با سبد گواهی

هاي  تواند عالوه بر گواهی می اداره مشارکتالی براي تعدیل ریسک سبد واحد مهندسی م )345( ماده

 راستین، اوراق بهادار دیگر را نیز در سبد منظور کند.

هاي راستین را با توجه به نرخ  تواند سبدهاي گواهی می اداره مشارکتواحد مهندسی مالی  )346( ماده
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 با اهداف زیر تعریف کند:  مشارکت راستینبازگشت و ریسک هر یک از محصوالت بانکداري 

 هاي راستین با حداقل ریسک و حداقل بازده. سبد گواهی -الف

 هاي راستین با ریسک متوسط و بازده متوسط. سبد گواهی -ب

 هاي راستین با ریسک باال و بازده باال. سبد گواهی -ج

 غیرمترقبه قهري و : حوادث 23 فصل

 :منوط به شرایط اصلی زیر است(فورس ماژور) تحقق حوادث قهري و غیرمترقبه  )347( ماده

 دثه باید غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد (جمع دو مورد مذکور مدنظر است).حا -1

 بینی باشد. حادثه باید غیر قابل پیش -2

 حادثه باید خارج از اراده باشد. -3

 .کندحادثه باید اجراي قرارداد را غیرممکن  -4

 ه عبارتند از:شود ک به شرح ذیل استناد میبه حوادث قهري و غیرمترقبه از نظر زمانی و مکانی  )348( ماده

استناد به حوادث قهري و غیرمترقبه از نظر زمانی: متعهد صرفاً در طول مدت قرارداد یا مدت توافق شده یا  -1

و از انجام تعهد بري الذمه  کندتواند به حوادث قهري و غیرمترقبه استناد  تعیین شده از سوي متعهدله می

 .امکانپذیر نیستتعیین شده از سوي متعهدله استناد به آن د. با انقضاء مدت قرارداد یا مدت توافق شده یا شو

در محل انجام تعهد تحقق  داستناد به حوادث قهري و غیرمترقبه از نظر مکانی: حوادث قهري و غیرمترقبه بای -2

یابد و استناد به حوادث قهري و غیرمترقبه در خارج از محل مذکور موضوعیت ندارد مگر اینکه شرایط آن 

 انجام تعهد سبب تعمیم موضوع حوادث قهري و غیرمترقبه به محل انجام تعهدشده باشد. در غیر محل

156 



 

  (حکمیت) داوري :24 فصل

ابط وکه ر سایر اشخاصیمجري طرح و  ،گذار سپردهبانک،  مابین فیاختالفات  تمامیحل و فصل  )349( ماده

وفق مفاد این ) کمیت، از طریق ارجاع امر به داوري (حاست مشارکت راستین يدارکحاکم بر آنان بر اساس بان

 . است دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی آیینو قانون  نامه آیین

 باشد: می به شرح ذیل مشارکت راستین يدارکبان يها طرف مابین فی داوريشرایط  )350( ماده

و  تعیین داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختالف ،توانند به منظور حل اختالف طرفین قرارداد می -1

 ند.کن معرفی

 توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند. طرفین قرارداد می -2

شود باید موضوع و مدت داوري و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران  در هر مورد که داور تعیین می -3

بعد از بروز اختالف باشد موضوع تعیین داور  صورتی که. در شودباشد تعیین  اشتباهبطوري که رافع 

 مشخص به داوران ابالغ شود. ،اختالف که به داوري ارجاع شده باید بطور روشن

 و شود به اتفاق تعیین می که مؤید طاق بودن است بوده و حداقل سه نفرباشند داوريطاق  دتعداد داوران بای -4

 اکثریت داوران مالك اعتبار است.رأي 

 د:کرتوان بعنوان داور انتخاب  اضی نمیاشخاص زیر را حتی با تر -5

 الف: اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

 اند. ب: اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوري محروم شده

 م قضایی.قضات و کارمندان اداري شاغل در محاک :ج

ده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده در مواردیکه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور ش -6

باشند و در موقع بروز اختالف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور 
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تواند داور  و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد یک طرف می کنندثالث تراضی 

اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا  خود را معین کرده به وسیله

د. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ کننسبت به تعیین داور ثالث تراضی 

د. هرگاه تا انقضاء مدت یاد شده کنابالغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی 

 تواند حسب مورد براي تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. نشود ذینفع میاقدام 

و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین  کندکه داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفاء  در مواردي -7

 کندکند و یا در هر موردي که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع 

توانند با معرفی داور مورد نظر خود بوسیله  تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد هریک از طرفین مییا 

که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه نظر خود را در  نمایداظهارنامه از طرف مقابل درخواست 

ستعفی یا داوري که انتخاب مورد داور واحد اعالم کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا م

تواند  با انقضاي مهلت، اقدامی بعمل نیاید، ذینفع می صورتی کهد در کنه اقدام شداو وسیله ثالث متعذر 

 حسب مورد براي تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

شوند، انتخاب کننده مکلف است قبولی  در هر مورد که داوران وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می -8

. ابتداي مدت داوري روزي است که داوران قبول داوري کرده و موضوع اختالف و کنداوران را اخذ د

 .استشرایط داوري و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابالغ شده 

 بعد از تعیین داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی. -9

توانند توضیحات الزم را از آنان  د. داوران نیز میکننسلیم طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داوران ت -10

 بخواهند و اگر براي اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروري باشد کارشناس انتخاب نمایند.

دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به  آیینرأي، تابع مقررات قانون صدور و  یدگیداوران در رس -11

 د.کننایت را رع یاد شدهداوري در قانون 
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داوري قطعی و غیر رأي  همچنینراي داوران باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد،  -12

 قابل اعتراض است.

 رود: در موارد زیر داوري از بین می -13

 الف: با تراضی کتبی طرفین دعوي.

 ب: با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوي.

 :قابلیت اجرایی نداردرأي داوري در موارد زیر باطل است و  -14

 صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.رأي  الف:

 باشند. کردهصادر رأي  ب: داوران نسبت به مطلبی که موضوع داوري نبوده

فقط آن قسمت  این صورتصادر نموده باشند. در رأي  ج: چنانچه داوران خارج از حدود اختیارات خود

 د.شو ابطال می که خارج از اختیارات داور استرأي  از

 داوري پس از انقضاء مدت داوري صادر شود.رأي  د:

داوري با آنچه در دفتر امالك یا بین اصحاب دعوي در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و داراي اعتبار رأي  هـ:

 قانونی است مخالف باشد.

 اند. نبودهرأي  بوسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدوررأي  :و

 ع به داوري بی اعتبار بوده است.: قرارداد رجوز

د مگر در کنناعالم نظر  تحویل عرضحالروز از تاریخ  15داوران منتخب مکلفند حداکثر ظرف مدت  -15

مواردي که مورد یا موارد مطرح شده نیاز به ارجاع به کارشناس رسمی دادگستري یا کارشناس خبره 

ر به حداکثر یک ماه از تاریخ قبول کتبی مدت اعالم نظ این صورتمرضی الطرفین داشته باشد که در 

 یاید. داوري افزایش می

ه و رسید دادبانک  اداره مشارکتتحویل  يهاي مرسوم ادار داوران منتخب مکلفند نظر خود را کتباً با رویه -16
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نسبت به اجراي مفاد آن  ،نظریه ابالغروز از تاریخ  15حداکثر ظرف مدت  دد، طرف متعهد بایکنندریافت 

تواند اجراي آن را از دادگاه  . در صورت عدم اجراي مفاد نظریه داوران از سوي متعهد، ذینفع میکند اقدام

 بخواهد.

عهده نسبت سهم الشرکه زماندار بر در صورت مطالبه حق الزحمه از سوي داوران، پرداخت حق الزحمه به  -17

 است.طرفین 

معتبر است و قابل تسرّي به سایر اشخاص تصمیمات داور یا داوران نسبت به طرفین اختالف نافذ و   -18

  باشد. نمی

دادرسی  آیینقانون براساس  نیز در بین نباشدده و توافقی شن بینی پیش نامه آییناین که در  مواردي -19

 د.عمل خواهد شدادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی 
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 بخش دوم

  مشارکت راستینمالی هاي  زیرسیستم

 

 ) JFS: تامین مالی جعاله (25 فصل

العمل در قبال ارائه  ) بانک بعنوان واسطه وجوه با دریافت حقJFSدر زیرسیستم تأمین مالی جعاله ( )351( ماده

گذار را براي مشارکت در تامین  گذار، منابع خریدار یا سپرده خدمات مدیریت سرمایه به خریدار کاال و سپرده

خریدار محصول و  ،متقاضی )،JFS(ه در تامین مالی جعالآورد.  سرمایه در گردش تولیدکننده فراهم می

اقدام به تامین مالی تولیدکننده براساس  رابطهد. بانک در این شو تولیدکننده (مجري)، فروشنده تلقی می

گذار با صدور  درخواست خریدار نموده و منابع مالی مورد نیاز تولیدکننده را پس از اخذ از خریدار یا سپرده

پس . نماید و بر عملیات طرح و تولید و تحویل نظارت می دکن گذار تأمین می پردهگواهی آتی به نام خریدار یا س

از تولید، کاال زیر نظر بانک به خریدار تحویل و یا پس از فروش کاال زیر نظر بانک، منابع و بازده آن به 

 الشرکه زماندار آنان پرداخت خواهد شد.  گذار و سایر اطراف قرارداد به میزان سهم سپرده

ل اطراف یتواند به تما یا فروش آن مید یاال، خرکد ینحوه تول (JFS)جعاله  ین مالیند تأمی: در فرآتبصره

ا یل یننده منابع تحوکن یمت آن به تأمیا قیاال کتاً طبق قرارداد یف و توافق شده و نهایمنعقده تعر يقراردادها

 د. شوپرداخت 

 باشد.  ي) الزاماً شخص حقوقی میتولیدکننده (مجر )،JFS(در تامین مالی جعاله  )352( ماده

 يها ه در گردش بنگاهین سرمایصرفاً جهت تأم )JFS(در تأمین مالی جعاله  یآت یصدور گواه )353( ماده
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 د.شو ینم يدیتول يها طرحه ثابت ین سرمایشود و شامل تأم یصادر م يدیتول

موضوع قرارداد در  يالاکل یهمزمان با انعقاد قرارداد صادر و اعتبار آن پس از تحو یآت ی: گواه1تبصره 

 ان مدت قرارداد است.یپا یآت ید گواهیشود. سررس یم ید منقضیسررس

اال به کل یان قرارداد و پس از تحوین و در پاییبراساس مدت قرارداد منعقده تع یآت ید گواهی: سررس2 تبصره

 د.شو ید، قرارداد مختومه میدرسررس یآت یگواه ییدارنده نها

و کاهش سرمایه شرکت مجري پس از انعقاد قرارداد در تامین مالی جعاله  تغییرات در اساسنامه )354( ماده

)JFS باشد. بانک می اداره مشارکتعملیات قرارداد منوط به موافقت  پایان) تا 

تدارك مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم و تجهیزات مورد نیاز براي انجام عمل طبق  )355( ماده

 خواهد بود. قرارداد بر عهده مجري (تولیدکننده)

) تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهاي تولیدي JFSموضوع جعاله در تأمین مالی جعاله ( )356( ماده

 :است بشرح ذیل

 تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی اعم از داخلی و وارداتی. -الف

 اي و مواد اولیه اصلی و کمکی اعم از داخلی و وارداتی. تأمین مواد واسطه -ب

 و قطعات یدکی مصرفی اعم از داخلی و وارداتی.ج ـ تأمین لوازم 

د در دو بخش منعقد کن قراردادهاي مورد استفاده در این روش که رابطه طرفین را تعیین می )357( ماده

 د:شو می

قرارداد جعاله اولیه بین بانک و خریدار: به موجب آن بانک به عنوان عامل، پذیرنده وجوه خریدار یا  -1

 د.کنگذاري را طبق قرارداد مدیریت  د تا عملیات سرمایهشو میبه عنوان جاعل گذار  سپرده

قرارداد جعاله ثانویه بین بانک و مجري (تولیدکننده): بانک به عنوان جاعل وجوه را در اختیار مجري  -2

 دهد تا عملیات موضوع قرارداد را طبق مفاد آن بر عهده گیرد. (تولیدکننده) به عنوان عامل قرار می
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اي  اي از خریداران و تولیدکنندگان قراردادهاي بین آنها و بانک به شیوه ف زنجیره: در صورت تعریتبصره

د که همواره تعهدات هر شخص نسبت به کل فرآیند معامالت مشخص شود تا عدم ایفاي تعهدات شو تنظیم می

 از سوي هریک از اطراف قرارداد اجراي طرح را متعذر نسازد. 

فصل  تندات الزم جهت ارزیابی طرح جعاله براساس کلیت ، اخذ مدارك و مسنامه طرحچگونگی  )358( ماده

 باشد. منطبق با مصادیق طرح می نامه آییناین  ،نامه : طرح4

اولیه و مشخصات آن،  توافق در قیمت، مقدار و مشخصات کاالي مورد نیاز و نحوه تامین مواد )359( ماده

مراحل فرآیند تولید و تحویل کاال و مواد اولیه و سایر موارد مربوط از قبل توسط خریدار و مجري (تولیدکننده) 

 شود.  بانک ارائه می اداره مشارکتانجام و به 

 )157ماده (  6و  5بندهاي  به جز نامه آییناین  ،: مجري10فصل  احراز توانایی مجري براساس مفاد  )360( ماده

 گیرد.  آن صورت می

ه توسط کن زیرسیستم را یمشمول ا يها طرحتابعه،  یابیموظف است توسط واحد ارز کبان )361( ماده

آن به  ینموده و پس از تأیید نسبت به معرف یبررس ییو اجرا ی، مالی، فنياقتصادشود از نظر  یان ارائه میمجر

 د.کنگذاران اقدام  سپرده

این  ،ها ورده: تضمینات، وثایق و آ6فصل  میزان اخذ تضمینات و وثائق از مجري براساس مفاد  )362( ماده

ضمن رعایت مفاد فصل مزبور بیش از مبلغ قیمت فروش کاالي تولیدي در سررسید تحویل کاال  دبای نامه آیین

 ها و کارمزد بانک در ارتباط با طرح باشد. بعالوه هزینه

مورد  ياالک وطرح بر  ،یو قطع نهایی لی، تا تحويات مجریموظف است بر حسن عمل کبان )363( ماده

نسبت نات اخذ شده یق و تضمیبراساس وثا يتعهدات مجر يفاینموده و در صورت عدم امل کاقرارداد نظارت 

 د.کناقدام به وصول مطالبات 

با توجه به موضوع قرارداد و شرایط مربوط،  )JFS(مدت قراردادهاي جعاله در تأمین مالی جعاله  )364( ماده
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 اداره مشارکتواحد امین تحت نظارت  مراحل انجام کامل عملیات قرارداد جعاله و زمان تحویل کاال به خریدار

 . یستد و پس از صدور گواهی آتی قابل تمدید نشو بانک تعیین می

و  نامه آیینین ا ،: نظارت9فصل  براساس مفاد  )JFS(ي تأمین مالی جعاله ها طرحالزامات نظارت بر  )365( ماده

 باشد:  به شرح بندهاي ذیل می

 پذیرد. نظارتهاي بانک توسط واحد امین صورت می تمامی -1

 نهایی اي، لوازم یدکی و مصرفی و کاالي اولیه، واسطه مجري (تولیدکننده) بالفاصله بعد از خرید مواد -2

بانک را قبالً از محل  کتاداره مشارواحد امین ، ملزم است )JFS(موضوع تأمین مالی جعاله  تولید شده

. کندخرید، مبدأ حمل، محل نگهداري و هرگونه جابجایی آن مطلع و اسناد آن را به واحد امین تسلیم 

بانک نظارت کامل و مستمر بر حسن اجراي قرارداد و عملیات مجري را خواهد  اداره مشارکتواحد امین 

رید و نقل و انتقال کاال از مبدأ خریداري شده داشت. واحد امین از طرف بانک موظف است تا بر جریان خ

 تمامیتا انبار و ورود و خروج از انبار را در هر مرحله از جابجایی نظارت کامل نماید. مجري موظف است 

را اعم از اولیه،  )JFS(عملیات فیزیکی و مالی خود در ارتباط با کاالهاي موضوع تأمین مالی جعاله 

ه را شخصاً به واحد امین گزارش و در صورت تأیید واحد امین، مجاز خواهد اي، کمکی و تولیدشد واسطه

 د.کنبود تا نسبت به نقل و انتقال آنها اقدام 

در صورت بروز هرگونه وقفه، تخلف، سلب صالحیت مجري و یا هر اشکال دیگري که موضوع جعاله را  -3

اداره مراتب را به واحد امین د، امین موضوع را بررسی و ضمن نظارت بر عملیات مجري کنمتعذر 

بر اساس گزارش واحد امین در جهت حفظ مصالح و  اداره مشارکتد. کربانک اعالم خواهد  مشارکت

تدابیر الزم را اتخاذ خواهد  نامه آیینگذار وفق مفاد قرارداد منعقده و مطابق با این  منافع خریدار یا سپرده

 د. کر

مجري، واحد امین فوراً صورت اموال ناشی از قرارداد جعاله و  در صورت توقف یا ورشکستگی یا انحالل -4
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تا تعیین تکلیف قطعی  اداره مشارکت. کند گزارش می اداره مشارکتوثائق مربوط را تهیه و مراتب را به 

 د.کن موضوع قرارداد مراتب را پیگیري می

خسارت وارده ناشی از در صورت قصور و تاخیر در تحویل کاال از سوي مجري میزان و روش محاسبه  -5

 د.شو تعیین می نامه آییناین تأخیر به موجب 

 يدارکنه بانیو هز ير در زمانبندید، طبق ضوابط تأخیدر سررس ياال توسط مجرکل یدر صورت عدم تحو -6

 جعاله عمل خواهد شد. ین مالیول تأمکر و نیو ضوابط تأخ يو توافقات قرارداد مشارکت راستین

د اقدام شو اي که قرارداد مزبور منعقد می داد جعاله عنداللزوم در همان شعبهمجري براي انجام قرار )366( ماده

تواند مجري را مخیر نماید تا اعتبارات اسنادي  د. شعبه میکن ارزي میداخلی یا به گشایش اعتبارات اسنادي 

 ند.کالزم را در شعبه یا بانک دیگر گشایش 

 نامه آییناین  )373ماده ( طبق مفاد  مجري موظف است موضوع جعاله را در طول مدت جعاله )367( ماده

 .کندبیمه ) JFS(درباره بیمه در شیوة تأمین مالی جعاله 

سه طرف بانک و مجري (تولیدکننده) و خریدار قرار دارند و از این  JFS3تامین مالی  در فرآیند )368( ماده

شود. شرح این فرآیند به عنوان فرآیند نوع ساده تامین  نامیده می JFS3وع رو این فرآیند تامین مالی جعاله از ن

 پذیرد: در مراحل زیر تحت نظارت واحد امین صورت می) JFS(مالی جعاله 

 .دهد می قرار خریدار اختیار در و صادر آتی گواهی و دریافت خریدار از را منابع بانک -1

 .گذارد می مجري اختیار در و تجهیز وي براي را عمناب مجري، با جعاله قرارداد طبق بانک -2

 .دهد می قرار خریدار اختیار آن را در سپس و نموده کاال تولید به اقدام مجري -3

گذار  چهار طرف بانک و مجري (تولیدکننده)، خریدارو سپرده JFS4تامین مالی جعاله  در فرآیند )369( ماده

شود. مراحل عملیاتی این فرآیند تحت نظارت  نامیده می JFS4قرار دارند و این نوع فرآیند تامین مالی جعاله 

 واحد امین به شرح زیر است:
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 گذار سپرده به را مورد نظر خریدار محصول تولید براي آتی گواهی و دریافت گذار سپرده از را منابع بانک -1

 .دده می تحویل

دهد تا مواد اولیه را براي بنگاه خریدار  میقرار  مجريدر اختیار  را منابع مجري، با جعاله قرارداد طبق بانک -2

 .دکنتولید 

 رساند. نموده و آن را در بازار به فروش مینهایی بنگاه خریدار، طبق قرارداد اقدام به تولید محصول  -3

 شود. درآمد ناشی از فروش محصول به بانک پرداخت می -4

 . کند گذاران تسویه حساب می بانک با سپرده -5

 پذیرد: به شرح ذیل صورت می )JFS(ن مالی جعاله فرآیند تامی )370( ماده

هاي محصول تولیدي خود را جهت فروش به اطالع خریدار  تولیدکننده (مجري) مشخصات فنی و ویژگی -1

رساند. خریدار و مجري طی قراردادي درخصوص نوع طرح، تاریخ تحویل و قیمت محصول تولیدي  می

خریدار و تولیدکننده (مجري) درخواست خرید و فروش توافقات اولیه را به عمل خواهند آورد. سپس 

توانند درخواست  دهند. خریداران و یا مجریان نیز می بانک ارائه می اداره مشارکتمحصول تولیدي را به 

بانک نمایند.  اداره مشارکتخود را مستقیما ً بدون مذاکره قبلی با طرف دیگر (مجري یا خریدار) تحویل 

از طریق سامانه اطالع رسانی خود براي جلب مجري یا مجریان و خریدار یا  شارکتاداره مدر این صورت 

بانک به عنوان  اداره مشارکتد. پس از اخذ درخواستهاي اشخاص مذکور، کرخریداران اقدام خواهد 

: 4فصل  و مدارك و مستندات مورد نیاز از مجري طبق مفاد  نامه طرحواسطه وجوه، اقدام به دریافت 

 . کند می نامه آییناین  ،نامه طرح

توسط واحد ارزیابی با اخذ اطالعات کامل شامل، ظرفیت، شخصیت، اعتبار، سرمایه،  صالحیت مجري -2

و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول،  صورتهاي مالی بنگاه تولیدي مجري (شخص حقوقی)، میزان دارایی

 د. شو احراز می نامه آییناین  ،: مجري10فصل  غیرمستقیم طبق مفاد  میزان تعهدات مستقیم و
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و حمل یا  بندي بستهد و مدارك تولید، نحوه واحد ارزیابی، نسبت به بررسی و اخذ مشخصات طرح، اسنا -3

د. کن اقدام می نامه آییناین  ،: ارزیابی5فصل  تحویل کاال، نوع محصول تولیدي، نیاز بازار و غیره طبق مفاد 

بانک جهت بررسی درخواست مجري، مدارك دیگري عالوه بر  مشارکتاداره چنانچه واحد ارزیابی 

باشد. پس از توافق طرفین در خصوص قیمت آتی  د، مجري ملزم به ارائه آن میکنموارد فوق درخواست 

کاالي تولیدي و تایید صالحیت طرفین توسط واحد ارزیابی، بانک با خریدار قرارداد جعاله اولیه و با 

به صدور گواهی آتی در پورتال اینترنتی  نسبتله ثانویه منعقد و پس از دریافت وجه مجري، قرارداد جعا

 . کند میاقدام بانک به نفع خریدار راستین بازار گواهی 

باشد و  در جعاله اولیه در رابطه فیمابین بانک و خریدار، بانک به عنوان عامل و خریدار به عنوان جاعل می -4

بازار نک و مجري، بانک به عنوان جاعل و مجري به عنوان عامل بوده و در مابین با در جعاله ثانویه فی

 بانک نیز رابطه مذکور در مورد خریداران بعدي برقرار خواهد بود.گواهی 

بانک تعهدي در خصوص بازخرید گواهی آتی ندارد و تحویل کاالي تولیدي از تولید کننده بر اساس  -5

 باشد.  می نامه آییناین  ،: تحویل کاال21فصل  مفاد 

د و آن را در کن گذار دریافت می بانک سرمایه در گردش را در قالب قرارداد جعاله اولیه از خریدار/سپرده -6

گذاران را به  افتی از خریداران/سپردهحسابی متمرکز و به کاالي مورد توافق مرتبط نموده و وجوه دری

در اختیار  یکبارهتدریج با دریافت گزارش پیشرفت کار و نظارت واحد امین طی چند مرحله یا عنداللزوم 

 دهد.  فروشنده قرار می

 باشد.  هر گواهی آتی معرف مقدار مشخصی از کاالي تولیدي معین می -7

 وره تولید برابر باشد. با سررسید حداکثر یک د دسررسید گواهی آتی بای -8

تواند  می وي تحویل بگیرد.در سررسید را کاال شود تا  میخریدار پس از اخذ گواهی آتی صادره، متعهد  -9

راستین بانک بفروشد. آخرین دارنده گواهی آتی به عنوان بازار گواهی را در  گواهی خودقبل از سررسید 
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 ،: تحویل کاال21فصل  تولیدي از مجري طبق ضوابط تواند در سررسید نسبت به دریافت محصول  ذینفع می

 . کنداقدام  نامه آییناین 

: تضمینات، 6فصل  پرداخت وجه به مجري از سوي بانک در قبال اخذ وثایق و تضمینات الزم و طبق مفاد  -10

به صورت تدریجی و با پیشرفت کار و عنداللزوم دفعتاً واحده با تایید واحد  نامه آییناین  ،ها وثایق و آورده

 پذیرد.  امین صورت می

د. هرگونه انتقال شو راستین ثبت و ردیابی میگواهی بازار انتقال گواهی آتی با استفاده از کد رهگیري در   -11

هاي  : دریافتی18فصل  مالکیت گواهی آتی در بازار مزبور مستلزم پرداخت کارمزد به بانک بر اساس مفاد 

 بود. خواهد  نامه آییناین  ،بانک

 باشد: فرآیند انعقاد قرارداد جعاله اولیه بین بانک و خریدار به شرح ذیل می -12

الف) ارائه درخواست خریدار با معرفی شرایط محصول و دریافت استانداردها، مدارك و مستندات مربوط 

 به مشخصات فنی و کیفی کاالي مورد نظر به بانک. 

 م جهت تولید کاال توسط واحد ارزیابی بانک. ب) بررسی و تعیین میزان سرمایه در گردش الز

ج) تنظیم و انعقاد قرارداد جعاله اولیه بین بانک (عامل) و خریدار (جاعل)، همزمان با انعقاد قرارداد بین 

 بانک و مجري.

 د) پرداخت وجه از سوي خریدار به بانک در قالب قرارداد جعاله اولیه. 

 خریدار در یک حساب مرتبط به کاالي مورد نظر خریدار. هـ) متمرکز نمودن وجوه دریافت شده از

 باشد: فرآیند انعقاد قرارداد جعاله ثانویه بین بانک و مجري به شرح ذیل می  -13

 الف) اخذ اطالعات، بررسی و ارزیابی طرح و صالحیت مجري توسط واحد ارزیابی.

 ابی. ب) تعیین نوع و میزان تضمینات یا وثایق مورد لزوم توسط واحد ارزی

 ج) اخذ وثایق و تضمینات الزم از مجري. 
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مجوزهاي تولید و فروش محصول نهایی از مجري. چنانچه مجوزهاي الزم پس از مرحله  تمامید) اخذ 

د تا هنگام تحویل محصول به خریدار همه شو تولید توسط مراجع ذیربط قابل صدور باشد مجري متعهد می

 د.کنکاال به خریدار تسلیم  مجوزهاي الزم را تهیه و هنگام تحویل

هـ) انعقاد قرارداد جعاله ثانویه بین بانک (جاعل) و مجري (عامل) همزمان با انعقاد قرارداد جعاله اولیه بین 

 بانک و خریدار.

واحد امین بر حسن انجام عملیات تولید طبق مشخصات مندرج در مفاد قرارداد نظارت خواهد داشت. در   -14

 این ارتباط:

سی شرایط مواد اولیه محصول تولیدي به لحاظ کیفی در مرحله ارزیابی توسط واحد ارزیابی و برر -الف

 با واحد امین است. پایانتا  اجراییطی مراحل 

ها و تخصیص منابع توسط  بینی ها، پیش نظارت بر حسن اجراي طرح، کنترل عملیات اجرایی با برنامه -ب

 پذیرد. واحد امین صورت می

و  بندي بستهرعایت استانداردها و الزامات قانونی شامل کیفیت مواد اولیه، زمان، مکان، نحوه نظارت بر  -هـ

 شود.  تحویل کاال و به طور کلی سایر مسئولیتهاي مجري در قبال خریدار توسط واحد امین انجام می

 باشد: اطالعات مندرج در گواهی آتی به شرح ذیل می  -15

 کت و کد شناسه.نام و شماره و تاریخ ثبت شر -الف

 آدرس محل شرکت اعم از اقامتگاه قانونی و محل اجراي طرح و انبارهاي شرکت. -ب

مابین و تعیین درجه  هاي فی مشخصات نوع محصول تولیدي و مواد اولیه بر اساس نیاز خریدار و قرارداد -ج

 کیفیت مواد اولیه و محصول و سایر استانداردهاي تولیدي. 

 الزم جهت تولید محصول در یک دوره تولید بر اساس قراردادها. حداکثر مدت زمان -د

 تایید واحد ارزیابی.  -هـ
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 شماره سریال یا شناسه گواهی آتی (کد رهگیري)  -و

 مبلغ اسمی گواهی آتی.  -ز

 قیمت محصول برحسب واحد کاالي مربوطه (وزن، طول، حجم، تعداد، دستگاه و غیره).  -ح

 . تاریخ صدور گواهی آتی -ط

 تاریخ و محل تحویل کاال. -ي

 شماره انتظامی قرارداد جعاله اولیه. -ك

 شماره انتظامی قرارداد جعاله ثانویه. -ل

 سررسید گواهی آتی که با سررسید قراردادهاي جعاله اولیه و ثانویه یکسان است. -م

و در  ردمورد قرارداد نداتاکید بر این موضوع که بانک مسئولیتی در قبال بازخرید کاال یا گواهی آتی  -ن

بانک وفق ضوابط و مقررات و  اداره مشارکتصورت عدم ایفاي تعهد تولیدکننده از موضوع قرارداد، 

 . کند براساس وثایق و تضمینات اخذ شده اقدام به اخذ مطالبات دارنده گواهی می

 شود: یهاي بانک ثبت و نگهداري م اطالعات زیر عالوه بر موارد فوق در پایگاه داده -16

 مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده. -الف

 مبلغ کارمزد پرداختی به بانک توسط انتقال دهنده و انتقال گیرنده. -ب

 راستین بانک.بازار گواهی تاریخ انجام معامله در  -ج

 هاي خریدار و خریداران بعدي و مجري. شماره حساب -د

 پذیرد:  یر صورت میمعامله گواهی آتی و تحویل کاال با مالحظات ز )371( ماده

  است. متمرکز حساب بانکی داشتنمنوط به  راستینبازار گواهی در  خرید و فروش و انتقال -1

 د.شو راستین بانک عرضه میبازار گواهی و در با یک حراج تک قیمتی آغاز  گواهی آتیمعامله  -2

 گیرد. صورت میراستین بانک بازار گواهی طبق رویه مشخص شده در عملیات تسویه  زمان -3
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باید نسبت  آتی  شود و طرفین گواهی می پس از آخرین روز معامالتی، وارد دوره تحویل هاي آتی گواهی -4

 د.کننیند تحویل اقدام آبه طی فر

 باشد.  می نامه آیینطبق مفاد این وره تحویل از روز کاري بعد از آخرین روز معامالتی شروع و د -5

 تمامید، کناقدام ن مجريمقرر نسبت به دریافت کاال از انبار معرفی شده از طرف  خریدار در موعد چنانچه -6

 باشد. به عهده خریدار می نامه آیینوفق مفاد این ها و خسارات مترتبه بعد از آن تاریخ  هزینه

یدار و چنانچه در انجام عملیات خرید و فروش گواهی آتی، اشکاالتی به وقوع بپیوندد که به نوعی منافع خر -7

د، موضوع از طریق حکمیت و داوري کنیا مجري را دچار مخاطره و یا یکی از طرفین را دچار زیان 

 شد.  حل و فصل خواهد نامه آییناین  ،: داوري24فصل  و  قانون بانکداري راستینبراساس 

 الزم براي تولیدمواد اولیه و یا بخشی از تهیه تمام و یا با  نقدي را به صورت منابع مالی الزمتواند  خریدار می -9

 د. کنارائه ) JFS(قرارداد تأمین مالی جعاله محصوالت تولیدي موضوع محصول یا 

ی و کاالي نهایی در اي و مصرفی اعم از اصلی یا کمک هرگونه تحویل و تحول مواد اولیه و واسطه )372( ماده

و ارائه گزارش و  نامه آییناین  ،: تحویل کاال21فصل  ) منوط به رعایت مفاد JFSفرآیند تامین مالی جعاله (

 در. است نامه آیینین هم ،: بازرسی و استاندارد کاال20فصل  گواهی بازرسی شرکت بازرسی کننده طبق مفاد 

گواهی بازرسی براي هر حمل و توسط شرکت تعیین شده در  هد ارائشوکه کاال در چند نوبت حمل  صورتی

 قرارداد الزامی است.

حداقل رساندن ریسک ناشی از حوادث غیرمترقبه براي کاالي تولیدي در تأمین مالی به منظور به  )373( ماده

اي مورد نظر در این  باشند. خدمات بیمه اي می ملزم به استفاده از خدمات بیمه اطراف قراردادها )،JFS(جعاله 

 :استنامه و به قرار ذیل  ، این آیین: بیمه7فصل  به شرح مفاد هاي اجباري و اختیاري  گروه از بیمهفصل شامل دو 

 بیمه مسئولیت/ مهندسی (اختیاري) -1

 بیمه وثایق (اجباري) -2
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  بیمه حمل و نقل کاال (اختیاري یا اجباري) -3

 بیمه تاسیسات و تجهیزات تولیدي (اختیاري) -4

  حصول (اختیاري)بیمه کیفیت م -5

 بیمه گواهی (اختیاري) -6

 بیمه کاالي در حال ساخت (اجباري)  -7

  (MFS): تامین مالی مضاربه 26 فصل

تواند از زیرسیستم تامین  هاي بازرگانی می بانک جهت تجهیز و تخصیص منابع مورد نیاز طرح )374( ماده

عقاد عقد مضاربه با مجري گذار اقدام به ان کند. بانک به عاملیت از طرف سپرده ) استفاده MFSمالی مضاربه (

دهد و  گذار را براي انجام مضاربه در اختیار مجري (مضارب) قرار می کند و بعنوان واسطۀ وجوه منابع سپرده می

گذار گواهی مضاربه یا گواهی مضاربه ادواري تسلیم  بر عملیات مجري نظارت و از سوي دیگر به سپرده

سود یا زیان حاصله را پس از کسر کارمزد بانک (در صورت تحقق  کند. پس از انجام عملیات مالی مضاربه، می

استفاده از  ،)MFS(وضوع مضاربه در تامین مالی مضاربه کند. م گذار و مضارب تقسیم می سود) بین سپرده

که به یکی از طرق زیر انجام  استگذار توسط مجري (مضارب) در امر خرید و فروش (تجارت)  سرمایه سپرده

 شود: می

 ید و فروش کاال در داخل کشور (بازرگانی داخلی) خر -1

 فروش کاال به خارج از کشور (صادرات)  -2

 خرید کاال از خارج براي فروش در داخل کشور (واردات)  -3

 واردات کاال از خارج براي صدور مجدد (صادرات مجدد)  -4

 به کشور دیگر (ترانزیت)  فرستادنواردات کاال از خارج براي  -5
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 وض واردات کاال (سواپ) صادرات کاال در ع -6

خود را منطبق با استانداردهاي  نامه طرح مشارکت راستینتواند با مراجعه به شعب بانک  مجري می )375( ماده

) به بانک ارائه دهد. واحد ارزیابی نسبت به ارزیابی مجري و طرح اقدام MFSالزم جهت تامین مالی مضاربه (

گذاران اخذ و در قالب  پس منابع مورد نیاز از سپردهسو  منعقدو در صورت تایید مراتب قرارداد الزم  کند می

. در پایان طرح یا هر دوره میزان سود و زیان و کامزد بانک (در گیرد میعقد مضاربه در اختیار مجري قرار 

 گذار و مجري محاسبه و پرداخت خواهد شد. صورت تحقق سود) و سهم سپرده

باشد مجري باید پیش فاکتور خرید کاال را  در مواردي که موضوع مضاربه بازرگانی داخلی )376( ماده

موضوع مضاربه وارداتی باشد مجري باید پیش فاکتور  صورتی کهد. در کنبراساس قیمت بازار به بانک ارائه 

موضوع مضاربه،  در صورتی کهد. کنمربوط به سفارش کاال و مجوزهاي الزم براي ورود کاال را به بانک ارائه 

پیش فاکتور مربوط به خرید کاال توسط طرف خارجی و مجوزهاي الزم براي صدور  صادراتی باشد مجري باید

موضوع مضاربه صادرات مجدد یا ترانزیت یا سوآپ کاال باشد مجري  صورتی که. در کندکاال را به بانک ارائه 

جدد موظف است تا ضمن ارائه مدارك مربوط به صدور و ورود کاال مجوزهاي الزم براي عملیات صادرات م

 د.کنیا ترانزیت یا سوآپ کاال را به بانک ارائه 

ی که احتمال فسخ قرارداد وجود دارد لذا در یبا توجه به جایز بودن عقد مضاربه از آنجا )377( ماده

گذار و تداوم تعهدات مجري به انجام مفاد  ) به منظور حفظ منافع سپردهMFSقراردادهاي تامین مالی مضاربه (

حق فسخ عقد در قرارداد خود با مجري بانک مکلف است  اداره مشارکتی واحد حقوققرارداد فیمابین، 

 د. کنمضاربه را به موجب عقد خارج الزم از مجري سلب و ساقط 

براي یک دوره کامل معامله (خرید و فروش) براساس قیمت خرید کاالي موضوع   سرمایه مضاربه )378( ماده

بندي، حق ثبت  ي بیمه، حمل و نقل، انبارداري، بستهها هاي قابل قبول شامل قیمت خرید، هزینه مضاربه و هزینه

 د.شو هاي خدمات بانکی تعیین می سفارش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینه
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 هاي متعلقه و پیش بینی نشده در صورت تأیید واحد امین قابل پذیرش است. : سایر هزینه1تبصره 

براي واحد امین توجیه داشته باشد از طریق انعقاد  : چنانچه افزایش سرمایه مضاربه به تقاضاي مجري2تبصره 

نسبت به افزایش سرمایه با فروش گواهی به میزان کافی قرارداد متمم و پس از اخذ تضمینات و وثایق جدید 

 د.شو گذاران اقدام می مضاربه جدید توسط بانک به سپرده

مضاربه تعیین و در هر حال این زمان  : مدت مضاربه با توجه به یک دور کامل خرید و فروش موضوع3تبصره 

 د.کنتواند از مدت شش ماه در بازرگانی داخلی و نه ماه در بازرگانی خارجی تجاوز  مضارب نمی نامه طرحدر 

در واردات کاالها صرفاً در قالب گشایش اعتبار اسنادي دیداري که واردکننده ملزم به تودیع  )379( ماده

باشد، این مبالغ جزو قیمت تمام شده کاال  ش نزد بانک مرکزي میدرصدي از قیمت آن بعنوان ودیعه ثبت سفار

د و به محض ترخیص کاال و ارائه برگ سبز گمرکی قابل استرداد است. لذا ودیعه ثبت شو محسوب نمی

 .یستها و قیمت تمام شده کاالي مورد معامله ن سفارش جزو هزینه

 .گذار تامین خواهد شد ت امانی از محل منابع سپرده: تامین ودیعه ثبت سفارش موضوع این ماده به صورتبصره

واحد امین قابل پذیرش  تایید بینی نشده موضوع مضاربه در صورت هاي متعلقه و پیش ایر هزینهس )380( ماده

 به عهده مجري (مضارب) خواهد بود. این صورتبوده و در غیر 

ین یکجا یا به تدریج در امواحد سرمایه نقدي (منابع) مضاربه حسب پیشنهاد واحد ارزیابی و تأیید  )381( ماده

 گیرد. اختیار مجري (مضارب) قرار می

تواند نسبت به سرمایه موضوع قرارداد مضاربه با دیگري مضاربه کند یا آن را به غیر  مجري نمی )382( ماده

 واگذار کند.

مدت قرارداد مضاربه متناسب با یک دوره کامل خرید و فروش کاالي موضوع مضاربه تعیین  )383( ماده

 د.شو می

ر مضاربه صادراتی با توجه به سررسید اعتبار اسنادي مربوط در قرارداد تعیین مدت قرارداد د )384( ماده
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 د. سررسید مضاربه صادراتی باید مقدم بر سررسید اعتبار اسنادي صادراتی و یا قرارداد منعقده باشد.شو می

 تایید اب نامه آیینقرارداد مضاربه به شرط ارائه مدارك مستند درباره علل تأخیر و براساس مفاد این  )385( ماده

 .استبانک قابل تمدید  اداره مشارکتواحد امین توسط 

 نامه طرحبینی شده براي یک دوره کامل خرید و فروش موضوع مضاربه در ارائه  زمان پیش )386( ماده

 د.کنمضارب نباید از شش ماه در بازرگانی داخلی و از نه ماه در بازرگانی خارجی تجاوز 

نک را در چارچوب قرارداد مضاربه منعقده با بانک مجري متعهد است منابع دریافتی از طریق با )387( ماده

ه ئعملیات مالی خود را براساس استانداردهاي ملی حسابداري تهیه و به واحد امین بانک ارا تمامیبکار گرفته و 

 د.کن

 نامه آییناین  ،: نظارت9فصل  ي مضاربه عالوه بر مفاد ها طرحدر خصوص الزامات نظارت بر  )388( ماده

 رعایت موارد ذیل الزامی است: 

حاصل فروش موضوع مضاربه در هر مرحله از فروش و به موازات فروش بالفاصله به حساب خاص نزد  -1

 د.شو بانک واریز می

بانک را از محل نگهداري آن  ارکتاداره مشمجري (مضارب) بالفاصله بعد از خرید موضوع مضاربه،  -2

کاال  جابجاییبانک نظارت کامل و مستمر بر فروش و انبار و  اداره مشارکتد. واحد امین کن مطلع می

بانک موظف است نظارت کامل بر جریان حرکت کاال  اداره مشارکتخواهد داشت. واحد امین از طرف 

بار را براساس ریز جابجایی برعهده گیرد. مجري موظف شده تا انبار و ورود و خروج از اناز مبدأ خریداري 

فیزیکی و مالی خود در ارتباط با  عملیات تمامی نامه آییناین  ،: مجري10فصل  است تا ضمن رعایت مفاد 

و در صورت تایید واحد امین مجاز خواهد کند گزارش  اداره مشارکتصاً به کاالهاي مورد مضاربه را شخ

 . کندبود تا نسبت به نقل و انتقال، ورود و خروج از انبار، بارگیري و تحویل و سایر عملیات مرتبط اقدام 

امین ، حمل، جابجایی، انبار و فروش توسط واحد بندي بستههاي بانک در هر مرحله از خرید،  نظارت تمامی -3
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زات فروش بالفاصله اپذیرد و مبلغ فروش کاالي موضوع مضاربه در هر مرحله از فروش و به مو صورت می

 د.شو به حساب مشخص نزد بانک واریز می

در صورت بروز هر گونه وقفه، تخلف، سلب صالحیت مجري (مضارب)، واحد امین موضوع را بررسی  -4

بار کاال و یا هر محل مرتبط به موضوع مضاربه بازدید خواهد نموده و عنداللزوم از محل فعالیت مجري و ان

گذار و  تا اموال موضوع مضاربه را تملیک و به فروش رسانده و نسبت به پرداخت سهم مجري و سپرده کرد

 د.کنبرداشت کارمزد بانک و دیگر مطالبات قانونی خود اقدام 

گذار، درصورت  امین براي حفظ منافع سپردهواحد  ،با توجه به ماهیت عملیات مضاربه موضوع این فصل -5

توقف یا ورشکستگی مجري، فوراً صورت کاالهاي خریداري از محل سرمایه مضاربه را تهیه و ضمن 

بانک مراتب را تا تحویل آن پیگیري  اداره مشارکتتذکر و اعالم ضرورت تحویل کاالي مورد نظر به 

گذار (آخرین  بانک با سپرده اداره مشارکتاحد امین د. پس از وصول کاال و فروش آن زیر نظر وکن می

 د. کرتسویه خواهد  دارنده گواهی مضاربه مربوط) و مجري

و بانک حق و اختیار وکالت در زمان  استحق فسخ عقد مضاربه تا تسویه کامل از مجري سلب و ساقط  -6

و در صورت اقتضاء با حیات و همچنین وصایت براي بعد از فوت مجري خواهد داشت تا به تشخیص خود 

از اموال موضوع مضاربه بازدید و  ،مراجعه به محل کسب و انبار مجري (مضارب) و یا هر محل دیگر

عنداللزوم اموال مزبور را از محل خارج و نسبت به فروش آن و وصول ثمن و پرداخت سهم مجري 

د. همچنین بانک حق و اختیار کنگذار و برداشت کارمزد و مطالبات قانونی خود اقدام  (مضارب) و سپرده

حسابهاي بانکی مجري (مضارب) به منظور ایفاي تعهدات مجري (مضارب) ناشی از  تمامیبرداشت از 

بانک مکلف است موارد و مطالب فوق را در قرارداد  اداره مشارکتواحد حقوقی قرارداد مضاربه را دارد. 

 د. کنمنعقده با مجري درج و تصریح 

گذاران) براساس نسبت بازدهی سرمایه و کار  ر یک از طرفین (مجري و سپردهنسبت سهم سود ه )389( ماده
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آید. در عبارات زیر ارزش سرمایه به معنی  می به دستهاي زیر  از ارزش افزوده عملیات مضاربه براساس فرمول

افزوده گذار و ارزش بازدهی کار مضارب به معنی سود حاصل از مضاربه و ارزش  میزان سرمایه مشارکت سپرده

 باشد:  به معنی سود ناشی از فروش و ارزش کاالي فروش رفته به معنی مبلغ فروش کاال می

گذاران  گذاران از ارزش افزوده ایجاد شده برابر خواهد بود با نسبت ارزش سرمایه سپرده سهم سود سپرده -1

بر خواهد بود با نسبت بر ارزش کاالي فروش رفته. همچنین سهم سود مجري از ارزش افزوده ایجاد شده برا

 ارزش افزوده بر ارزش کاالي فروش رفته. به عبارت دیگر:

  گذاران سپرده سود سهم = گذاران) سپرده سرمایه (ارزش ÷ رفته) فروش کاالي (ارزش 

 مجري سود سهم = افزوده) (ارزش ÷ رفته) فروش کاالي (ارزش 

 به دستنها در ارزش افزوده ایجاد شده گذاران و مجري از حاصل ضرب سهم سود آ میزان سود سپرده -2

 خواهد آمد. به عبارت دیگر:

 گذاران سپرده سود میزان = گذاران سپرده سود سهم × افزوده ارزش 

 مجري سود میزان = مجري سود سهم × افزوده ارزش 

یجاد گذاران و مجري بر اساس نسبت بازدهی خود در ارزش افزوده ا بر این اساس هرکدام از طرفین سپرده -3

گذاران و مجري به شرح ذیل  شده سهیم خواهند شد. پس از محاسبه میزان سود طرفین تسویه با سپرده

 است: 

 گذاران سپرده به پرداختی میزان = گذاران سپرده سود میزان + گذاران سپرده سپرده مبلغ 

 مجري به پرداختی میزان = مجري سود میزان 

به نسبت میزان سود از ارزش افزوده ناشی از مضاربه  ،محاسبات و تسهیماز انجام  بعد: کارمزد بانک 1 تبصره

 به حساب بانک واریزکسر و از طرفین به نفع بانک گذار و مجري برمبناي کل منابع تأمین مالی شده  سپرده

 .شود می
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 : کارمزد بانک به شرط تحقق ارزش افزوده در عملیات مشارکت قابل دریافت است. 2 تبصره

گذار و مجري  بانک و مجري توافق کنند که تسهیم سود مضاربه بین سپرده اداره مشارکت: چنانچه 3 تبصره

بالمناصفه باشد الزم است تا مجري هنگام عقد قرارداد به میزان نصف حاصل ارزش اسمی سپرده منهاي ارزش 

 د. کنطرح خود را خریداري  ضاربه، گواهی منامه طرحبینی شده در  افزوده پیش

سهم «گذار بر اساس  هر سپرده )389ماده ( سپرده و ارزش افزوده ناشی از مضاربه موضوع  اصل )390( ماده

فصل  هاي مضاربه صادره براي هر طرح طبق مفاد  (منتج از مبلغ اسمی و مدت مشارکت) گواهی» الشرکه زماندار

گذاران توزیع و پرداخت خواهد شد. به  محاسبه و بین سپرده نامه آییناین  ،حسابداري مشارکت راستین :15

 عبارت دیگر: 

 
   

مبلغ اسمی گواهی 
 مضاربه

× 
طول مدت 

 گواهی مضاربه
= 

گذار (دارنده  سهم سپرده
گواهی مضاربه) از 

 ارزش افزوده
 × طول مدت آنها ( 

هاي  مبالغ اسمی گواهی
 مضاربه صادره براي طرح

 مجموع کل )

 

هاي مضاربه یکجا و در یک تاریخ منتشر شوند فرمول فوق به  گواهیتمامی : چنانچه براي یک طرح تبصره

 :دشو شکل زیر ساده می

 مبلغ اسمی گواهی مضاربه 
= 

 گذار (دارنده گواهی سهم سپرده
 هاي مضاربه صادره براي طرح مجموع کل مبالغ اسمی گواهی  مضاربه) از ارزش افزوده

 

بینی  بینی شده آن و شرایط بازار پیش براساس قیمت پیش نامه طرحبهاي فروش مورد معامله در  )391( ماده

برساند. واحد امین  تایید شود. مجري مکلف است که هنگام فروش قیمت واقعی روز فروش کاال را قبالً به می

واحد امین ضمن بررسی قیمت مذکور و تطبیق آن با مظنه قیمت بازار مجوز فروش کاال به قیمت اعالمی از 

 د. کرطرف مجري را صادر خواهد 
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  وظائف مجري: )392( ماده

مجري متعهد است منابع دریافتی از طریق بانک را طبق قرارداد مشخص که حاوي جزئیات عملیات مضاربه  -1

 د.کنصرف وظائف محوله  است را رکت راستینمشامبتنی بر بانکداري 

 نامه آییناین  ،ها : تضمینات، وثایق و آورده6فصل  مجري موظف است وثائق و تضمینات کافی را طبق مفاد  -2

 د.دهبانک ارائه  اداره مشارکتهنگام عقد قرارداد به 

عملیات مالی خود را همراه با توضیحات کافی و با رعایت استانداردهاي ملی  تمامیمجري موظف است  -3

ه ئامین بانک ارا طع مقرر به واحددر مقا نامه آییناین  ،: مجري10فصل  حسابداري تهیه و بر اساس مفاد 

 د.کن

موضوع مضاربه همکاري الزم را با واحد امین و  اجراییمجري موظف است جهت حسن انجام عملیات  -4

 بانک داشته باشد.  اداره مشارکت

مشخص نموده و واحد ارزیابی  نامه طرحمجري باید مدت خرید و فروش یا طول دوره معامله مضاربه را در  -5

 د.کنب مدت خرید و فروش یا طول دوره معامله را تایید بانک، تناس

 نامه آییناین  ،تغییر در زمانبندي :16فصل  نحوه مواجهه با هرگونه تاخیر در اجراي طرح بر اساس مفاد  -6

 خواهد بود.

فصل  خود را منطبق با مفاد  نامه طرح)، MFSست به منظور درخواست تامین مالی مضاربه (مجري موظف ا -7

 د.کنبانک ارائه  اداره مشارکتتنظیم و به  نامه آییناین  ،نامه : طرح4

توانایی خود را در انجام طرح  نامه آییناین  ،: مجري10فصل  تندات الزم وفق مفاد مجري باید با ارائه مس  -8

 د.کناثبات 

مضاربه  فاکتور خرید کاال (براساس قیمت بازار) و در در مضاربه بازرگانی داخلی، مجري باید پیش -9

فاکتور) مربوط به سفارش کاال و مجوزهاي الزم براي ورود آن را با حصول اطمینان  وارداتی، افر (پیش
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، متعارف و یحد. صحکنهاي مربوط به بانک ارائه  کامل از متعارف بودن قیمت موضوع معامله و سایر هزینه

به نحو مقتضی براي واحدهاي  دایهاي اعالمی ب به روز بودن قیمت کاالي مورد مضاربه و سایر هزینه

 د.شوبانک احراز  اداره مشارکتارزیابی و امین 

قیمت تمام شده مورد معامله شامل بها خرید  نامه آییناین  )378ماده ( براساس مفاد  نامه طرحمجري باید در   -10

 آنها اطمینان داشته باشد. دقتو از  کندنی بی هاي قابل قبول را پیش و سایر هزینه

مدارك و مجوزهاي الزم در مورد صادرات یا  دمجري بای نامه آییناین  ،نامه : طرح4فصل  بر اساس مفاد   -11

 د.کنبانک ارائه  اداره مشارکتحد ارزیابی به وا نامه طرحواردات را همراه با 

اي که قرارداد تأمین مالی مضاربه  در همان شعبهدر ارتباط با عملیات ارزي الزم مجري موظف است تا   -12

)MFS(  ر گرداند تا در  . شعبه میکندرا منعقد نموده اقدام به گشایش اعتبارات اسناديتواند مجري را مخی

 د.کنبه گشایش اعتبارات اسنادي مربوط اقدام  هر شعبه یا بانک دیگر نسبت

مجري موظف است که موضوع مضاربه را در طول مدت مضاربه حداقل به میزان سرمایه مضاربه به نام و به   -13

 . کندنفع بانک و به هزینه طرح بیمه 

 دده مجري موظف است طرح را به میزانی که خود احتمال شکست در آن میجهت پوشش زیان احتمالی،   -14

د. در صورت بیمه نکردن زیان احتمالی، مجري خود متحمل خسارات کنهزینه خود بیمه به نام و به به نفع و 

 احتمالی خواهد بود.

به تشخیص واحد ارزیابی  نامه آییناین  )373ماده ( و  ،ه: بیم7فصل  اي بر اساس مفاد  الزام به سایر موارد بیمه  -15

 .باشد می

صورت خواهد پذیرفت.  نامه آییناین  ،: مجري10فصل  احراز توانایی مجري بر اساس مفاد  )393( ماده

 د.شو در مورد مجري اعمال نمی )157ماده ( از  6و  5بندهاي 

بندي  هاي مناسب نسبت به عملکرد مجري مشارالیه ملزم است براساس طبقه ایجاد تضمین براي )394( ماده
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نسبت به ارائه وثایق و عند االقتضاء تضمینات  نامه آییناین  ،ها : تضمینات، وثایق و آورده6فصل  ذکر شده در 

 د.کنالزم اقدام 

 نامه آییناین  ،نامه : طرح4فصل  مدارك و مستندات الزم جهت ارزیابی طرح بر اساس کلیت مفاد  )395( ماده

 .استو مصادیق منطبق با طرح 

چنانچه تقاضاي مجري مبنی بر افزایش سرمایه مضاربه به تبع افزایش قیمت خرید (بدون افزایش  )396( ماده

حق ثبت سفارش، حمل و نقل، هاي قابل قبول (بیمه،  در مقدار موضوع مضاربه) و یک یا چند قلم از سایر هزینه

بانک  اداره مشارکتبندي) براي  هاي خدمات بانکی و بسته انبارداري، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هزینه

 .استواحد امین قابل انجام  تایید موجه باشد، تقاضاي افزایش سرمایه از طریق انعقاد قرارداد متمم و پس از

ود سپرده جدید به موضوع مضاربه با صدور گواهی تامین مالی افزایش سرمایه از طریق ور )397( ماده

 مضاربه یا گواهی مضاربه ادواري جدید به میزان افزایش سرمایه خواهد بود.

میزان افزایش متناسب با تضمینات یا وثائق جدید عالوه بر تضمینات و وثایق اخذ شده قبلی  )398( ماده

 . است ،ها : تضمینات، وثایق و آورده6فصل  طبق مفاد سرمایه 

 مضاربه ادواري عبارت است از توافق بر انجام چند دوره مضاربه با سرمایه واحد طی یک قرارداد.  )399( ماده

نی ماه و براي بازرگا 8ها نباید براي بازرگانی داخلی از  در مضاربه ادواري مدت مجموع دوره )400( ماده

 د.کنماه تجاوز  12خارجی از 

واحد امین سود حاصل هر دوره به  تایید در مضاربه ادواري براي هر دوره مضاربه پس از بررسی و )401( ماده

بانک سود حاصله در هر دوره را پس از کسر هزینه و  اداره مشارکتد. شو حساب خاصی نزد بانک واریز می

 د. کن اهی مضاربه ادواري و مجري تسهیم میبین دارندگان گو(در صورت تحقق سود) کارمزد بانک 

گذار گواهی مضاربه ادواري صادر  در قبال دریافت منابع از سپردهبانک در مضاربه ادواري  )402( ماده

 د. کن می
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 . است) MFSکلیات عملیات مضاربه ادواري تابع ضوابط و مقررات تامین مالی مضاربه ( )403( ماده

صله در هر دوره مضاربه را محاسبه و با در مضاربه ادواري مجري موظف است تا سود عملیاتی حا )404( ماده

 د. کنبه بانک پرداخت بانک  اداره مشارکتامین واحد  یهتایید ارائه اسناد و مدارك و اخذ

پرداخت سود تسهیمی عملیات مضاربه  زمان نامه طرحهنگام تصویب بانک موظف است تا  )405( ماده

ها نسبت  ها و طول مجموع دوره و تعداد دوره با توجه به نوع عملیات بازرگانیرا گذار و مجري  ادواري به سپرده

برابر طول مدت هر دوره مضاربه و کمتر از  5/1د. ادوار پرداخت نباید کمتر از کنبه تعیین ادوار پرداخت اقدام 

 چهار ماه باشد. 

اداره  کنددر صورتی که مجري در هر مرحله از مضاربه ادواري از ایفاي تعهدات خود امتناع  )406( ماده

هاي  مطالبات خود را بابت اصل سرمایه و سود عملیاتی دوره تمامیتواند ضمن فسخ قرارداد  میبانک  مشارکت

و همچنین میزان خسارت وارده در اثر تغییر در زمانبندي اجراي  نامه طرحانجام شده بر اساس مستندات مجري و 

قانون هاي قانونی طبق مفاد قرارداد و  بانضمام هزینه نامه آییناین  ،تغییر در زمانبندي :16فصل  طرح طبق مفاد 

 د. کناز مجري وصول  نامه آییناین و  بانکداري راستین

 (IFS): تأمین مالی مقاسطه 27 فصل

 مراحل اجرایی در تامین مالی مقاسطه به شرح ذیل است:  )407( ماده

گذاران  کند تا نسبت به تجهیز منابع سپرده و آورده خود از بانک درخواست می نامه طرحجري با ارائه ابتدا م -1

براي مشارکت در طرح مزبور اقدام نماید. بانک در صورت تأیید اهلیت و توانائی فنی مجري وتائید 

 کند. مقاسطه را صادر می گذاران با لحاظ نوع طرح یکی از سه نوع گواهی ، با اخذ منابع از سپردهنامه طرح

بانک در انتهاي دوره ساخت طرح را ارزیابی نموده و ارزش ریالی آن را بر اساس قیمت و ضوابط بازار  -2

 نماید.  تقویم می
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گذار (مقسط) اقدام به تقسیط سهم الشرکه  در این مقطع بانک با تعیین سهم مجري (قاسط) و سپرده -3

تقویم) و منافع آن اعم از اجاره یا بازدهی طرح به نحوي که نرخ گذار از ارزش عین طرح (پس از  سپرده

 نماید.  بهره در آن وجود ندارد، می

گردد. در مقاسطه  در مقاسطه عادي، اقساط برمبناي نرخ بازدهی ناشی از ساخت طرح محاسبه می )408( ماده

اي جمعاً  جاره دورهگذار از ارزش عین طرح (پس از تقویم) با مبلغ ا اجاره، اقساط اصل سهم الشرکه سپرده

کند. در مقاسطه مشارکت، اقساط اصل سهم الشرکه  گذار را مشخص می اي به سپرده میزان پرداخت دوره

گذار از  اي طرح متناسب با سهم الشرکه سپرده گذار از ارزش عین طرح (پس از تقویم) با مبلغ بازده دوره سپرده

گذاران  کند. تقسیط سهم سپرده گذار را مشخص می سپرده اي به تقویمی طرح جمعاً میزان پرداخت دوره بهاي

گذار) است و  براي کل دوران عمر طرح نیست و باید تا تاریخ مشخص که زمان استهالك سهم مقسط (سپرده

 شود.  کل طرح را مالک می )مجريقاسط (شود به اتمام برسد. در آن زمان  قبًال معین می

یا  پذیر پایانتواند خصوصی یا دولتی و بسته به اینکه طرح  یمجري م (IFS)مقاسطه  یدر تأمین مال )409( ماده

 باشد.  ناپذیر باشد به ترتیب داراي شخصیتی حقیقی یا حقوقی و فقط حقوقی  پایان

افت کارمزد اقدام به ارائه یدر ينامه در ازا این آیین ،کهاي بان : دریافتی18فصل  طبق مفاد  کبان )410( ماده

شان در یگذاران را به درخواست ا گذاران کرده و منابع سپرده ه در قالب مقاسطه به سپردهیت سرمایریخدمات مد

، (IFS)مقاسطه  یدر ارتباط با تأمین مال مشارکت راستین يدارکا دوم محصوالت بانیاز دو نوع اول  یکی

مقاسطه عادي یا گواهی مقاسطه اجاره یا گواهی  یگذاران گواه کند و در عوض به سپردهیم يگذار هیسرما

 د. ینما یم میمقاسطه مشارکت تسل

 از قرار ذیل است: (IFS)مقاسطه  یاقساط در تأمین مالهاي  ویژگی )411( ماده

مام دوره ساخت و پس از اتد کن دریافت می (عادي)گذار گواهی مقاسطه  سپردهکه  پذیر پایانهاي  در طرح -1

دو جریان دریافتی از سهم مقسط  استهالكتا زمان و باشد  میسهیم طرح تقویمی  بهايتقویم طرح در 
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تقویمی طرح  بهايگذار از  اي منبعث از بازپرداخت اصل سهم سپرده قاسط خواهد داشت. یکی اقساط دوره

نزد مجري با نرخ بازدهی زمانی برابر  (تقویم شده در انتهاي دوره ساخت) و دیگر ارزش زمانی سرمایه وي

 . خودبه نسبت سهم الشرکه با نرخ بازدهی ناشی از تقویم طرح نسبت به سرمایه اسمی طرح 

کند پس از اتمام دوره ساخت و  گذار گواهی مقاسطه اجاره دریافت می که سپرده پذیر پایانهاي  در طرح -2

زمان استهالك سهم مقسط دو جریان دریافتی از  باشد و تا تقویمی طرح سهیم می بهايتقویم طرح در 

تقویمی طرح  بهايگذار از  اي منبعث از بازپرداخت اصل سهم سپرده قاسط خواهد داشت. یکی اقساط دوره

 (تقویم شده در انتهاي دوره ساخت) و دیگر اجاره مالی که نزد مجري دارد.

کند پس از اتمام دوره ساخت  ارکت دریافت میگذار گواهی مقاسطه مش ناپذیر که سپرده هاي پایان در طرح -3

باشد و تا زمان استهالك سهم مقسط دو جریان دریافتی از  تقویمی طرح سهیم می بهايو تقویم طرح در 

تقویمی طرح  بهايگذار از  اي منبعث از بازپرداخت اصل سهم سپرده قاسط خواهد داشت. یکی اقساط دوره

 و دیگر بازدهی طرح به نسبت سهم الشرکه خود.(تقویم شده در انتهاي دوره ساخت) 

 برداري طرح خواهد بود. شروع بازپرداخت اقساط در مقطع زمانی انتهاي دوره ساخت و شروع بهره -4

هاي پرداخت اقساط را با طول مدت زمان مساوي مشخص نموده و واحد ارزیابی، تناسب  مجري باید زمان -5

 طول دوره و مبلغ پرداخت را تائید نماید.

ن دوره پس از اتمام مراحل ساخت آغاز و یگذار پس از گذشت اول افت اقساط توسط سپردهیمدت زمان در -6

 سهم مقسط ادامه خواهد داشت. كتا زمان استهال

 حسابداري تسهیم سود در مقاسطه از قرار ذیل است: )412( ماده

ار کو آورده و  پردهس ین از طرح در مقطع انتهاي دوره ساخت براساس نسبت بازدهیاز طرف یکنسبت سهم هر 

براساس  نامه این آیین ،حسابداري مشارکت راستین :15فصل  وفق مفاد ات مقاسطه یاز ارزش افزوده عمل

طرح در انتهاي دوره  )بازاريقویمی (ت بهايد. یآ یر بدست میهاي ز فرمولو  حسابداري مشارکت راستین
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 باشد.  آورده، ارزش افزوده طرح در انتهاي دوره ساخت می مبلغ سپرده و مبلغساخت منهاي جمع 

 طرح شده تمام يبها = سپرده مبلغ + آورده مبلغ 

 سپرده مبلغ + آورده مبلغ + ارک یبازده ارزش = طرح شده تمام يبها + افزوده ارزش 

 طرح شده تمام يبها + افزوده ارزش = طرح هشد تقویم بهاي 

 هیسرما مبلغ + آورده مبلغ + ارک یبازده ارزش = طرح شده تقویم بهاي 

گذار  ه سپردهدرپس مبلغجاد شده برابر خواهد بود با نسبت یگذار از ارزش افزوده ا سپرده نسبت سهمب ین ترتیبد

جاد شده برابر یاز ارزش افزوده ا يمجر سهمبت ن نسیهمچن .تقویمی طرح در انتهاي دوره ساخت بهايبر 

تقویمی طرح بعالوه نسبت بازدهی ارزش افزوده ایجاد  بهايآورده مجري به  مبلغخواهد بود با مجموع نسبتهاي 

 تقویمی طرح: بهايشده بر 

  گذار سپرده دهرپس سهم نسبت = گذار) سپرده سپرده مبلغ( ÷ طرح) تقویمی بهاي( 

 يمجر آورده سهم نسبت = مجري) (آورده ÷ ح)طر تقویمی بهاي( 

 يمجر کار بازدهی نسبت = طرح) افزوده (ارزش ÷ طرح) تقویمی بهاي( 

در ارزش افزوده طرح در انتهاي  هاي فوق از ارزش افزوده از حاصلضرب نسبت يگذار و مجر زان سهم سپردهیم

 دوره ساخت بدست خواهد آمد:

  افزوده ارزش از گذار سپرده سهم میزان = گذار) سپرده سپرده سهم (نسبت × افزوده) (ارزش 

 افزوده ارزش از يمجر آورده سهم میزان = مجري) آورده سهم (نسبت × افزوده) (ارزش  

 افزوده ارزش از يمجر کار سهم میزان = مجري) کار بازدهی (نسبت × افزوده) (ارزش 

گذار از ارزش افزوده بعالوه سپرده وي  ان سهم سپردهتقویمی طرح از جمع میز بهايگذار از  زان سهم سپردهیم

تقویمی طرح از جمع میزان سهم آورده مجري از ارزش  بهايآید. همچنین میزان سهم مجري از  بدست می
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 گر:یافزوده بعالوه میزان سهم کار مجري از ارزش افزوده بعالوه آورده مجري بدست خواهد آمد. به عبارت د

  طرح تقویمی بهاي از گذار سپرده سهم میزان = افزوده) ارزش از گذار سپرده سهم (میزان + گذار) سپرده (سپرده 

 + آورده مجري
میزان سهم کار مجري 

 از ارزش افزوده
+ 

میزان سهم آورده 
 مجري از ارزش افزوده

= 
 يمیزان کل سهم مجر

 از بهاي تقویمی طرح
  

 ه پس از توزیع:کدهد  یر نشان میجمع دو رابطه اخ

 طرح از گذار سپرده سهم + طرح از يمجر سهم = افزوده ارزش + گذار سپرده هدرپس + مجري آورده 

سهم مقسط با توجه به طول عمر طرح بعد از دوره ساخت و میزان سهم الشرکه  كزمان استهال )413( ماده

در  ت) و آورده قاسط و ارزش افزوده طرح پس از اتمام دوره ساخت طرح (وکمقسط (با توجه به مدت مشار

 شود: ان عمر طرح) به شکل زیر محاسبه مییطرح در پا یارزش اسقاط ینیب شیصورت لزوم پ

 × طول عمر طرح
 گذار از بهاي تقویمی طرح  میزان سهم سپرده

 سهم مقسط  كطول زمان استهال =
 بهاي تقویمی طرح

 

 شود.  ه میمقاسطه یکسان محاسب يها سهم مقسط در انواع طرح كزمان استهال: 1تبصره 

گذاران هنگام عقد قرارداد با مجري از ابتدا زمان  تواند به نمایندگی از طرف سپرده می ک: بان2 تبصره

بینی جریان مالی  در این صورت واحد ارزیابی باید پیشسهم مقسط را با توافق مجري تعیین نماید.  كاستهال

طول دوره بازپرداخت کل اقساط ارزیابی و تأیید  طرح و مجري را براي حصول اطمینان از بازپرداخت اقساط در

 کند. 

در انتهاي دوره ساخت بانک طرح را  پذیر پایانهاي  محاسبه اقساط مقاسطه عادي در طرح براي )414( ماده

گذار را  نموده و بر اساس زمان استهالك سهم مقسط مبلغ و تعداد اقساط الزم براي بازگشت سهم سپردهتقویم 

بازدهی  اقساطگذار و  ه سپردهدرپت محاسبه اقساط شامل دو بخش اقساط اصل سکند. در این حال مشخص می

  .شود می گذار ه سپردهدرپزمانی س
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جاد شده یبرابر با ارزش افزوده ا(ل طرح ک یزان بازدهیگذار از نسبت م ه سپردهدرپس ینرخ بازدهی زمان -1

ه درپشده در طرح (مجموع س ار بردهک به يا هیزان منابع سرمایبه مدر انتهاي دوره ساخت) طرح 

  :آید بدست می) يگذاران و آورده مجر سپرده

 
 جاد شده طرح در انتهاي دوره ساخت یارزش افزوده ا

= 
 ینرخ بازدهی زمان

 )يگذاران + آورده مجر (مجموع سپرده سپرده× (طول دوره ساخت)  گذار  سپرده سپرده
 

 يست و پس از انتهایقرارداد مشخص نعقد خت و هنگام دوره سا يه در ابتدایسرما ینرخ بازدهی زمان -2

 .نباید در هنگام عقد قرارداد مشخص و شرط شودد و یآ یدست م م ارزش طرح بهیدوره ساخت و تقو

 يگذار در هر دوره تا زمان استهالك سهم مقسط توسط مجر سپرده سپرده یاقساط (مساوي) اصل و بازده -3

 :د بودخواهگذار طبق فرمول زیر  به سپرده

نرخ بازدهی  ({
زمانی سپرده 

 گذار سپرده
طول زمان  (×)

استهالك 
 سهم مقسط

× ) { (×5/0+1  

میزان سهم 
گذار از بهاي  سپرده

 تقویمی طرح
(  

 
= 

 
 
 مبلغ هر قسط

 طول زمان استهالك سهم مقسط
 

رح را در انتهاي دوره ساخت بانک ط پذیر پایانهاي  محاسبه اقساط مقاسطه اجاره در طرح براي )415( ماده

گیرد. بانک بر  مجري قرار می جارهگذار در ا طرح تا زمان استهالك سهم سپردهقرارداد طبق  .نماید میتقویم 

تقویم شده  بهايگذار از  گذار نحوه اقساط الزم براي بازگشت سهم سپرده اساس زمان استهالك سهم سپرده

ه درپل دو بخش اقساط اصل سهم ساقساط شام مقاسطه اجاره،د. در کن طرح و اجاره آن را مشخص می

گذار پرداخت  که توسط مجري به سپردهشود  میاي طرح  تقویمی طرح و اجاره دوره بهايگذار از  سپرده

 گردد.  می

تواند براي هر دوره یکسان  مبلغ اجاره میشود.  در مقاسطه اجاره، اجاره بها در ابتدا مشخص و شرط می -1

هنگام عقد قرارداد  گذار از بهاي تقویمی طرح میزان سهم سپردهنسبتی از تواند به عنوان  نباشد. همچنین می
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 توافق و شرط شود.

 آید: طرح براي هر دوره از رابطه زیر بدست می  میزان قسط بعالوه اجاره -2

 گذار از بهاي تقویمی طرح میزان سهم سپرده
 اجاره = مبلغ هر قسط +

 طول زمان استهالك سهم مقسط
 

هنگام عقد (نسبت اجاره)  گذار از بهاي تقویمی طرح میزان سهم سپردهاز نسبتی ا بعنوان اجاره بهاگر  -3

 آید: طرح براي هر دوره از رابطه زیر بدست می  میزان قسط بعالوه اجارهدر این حالت  ،قرارداد شرط شود

 ) = مبلغ هر قسط1(نسبت اجاره +  × ) گذار از بهاي تقویمی طرح میزان سهم سپرده (
 طول زمان استهالك سهم مقسط

 

تواند براي هر دوره متفاوت باشد. در این حالت نسبت اجاره در هر دوره باید هنگام عقد  نسبت اجاره می -4

 قرارداد توافق و شرط شود. 

ناپذیر چنانچه طرح طبق قرارداد به عنوان  هاي پایان محاسبه اقساط مقاسطه مشارکت در طرحبراي  )416( ماده

ز از بازده طرح سهم یگذاران ن سپردهتوافق شود تا شود و  یتلقاي)  لد ارزش افزوده دوره(مو يدیطرح تول یک

افت خواهند یز دریز از ارزش افزوده هر دوره را نین یسهم يا افت اقساط دورهیگذاران عالوه بر در برند، سپرده

در هر دوره ین حالت مبلغ قسط در ا باشد. اي طرح سهیم می گذار در سود و زیان دوره رد. در این حالت سپردهک

 خواهد بود:تقویمی طرح  بهايگذار از  ه سپردهپردسهم س(سود یا زیان)  یزان اصل و بازدهیمجموع مبرابر با 

 گذار از بهاي تقویمی طرح میزان سهم سپرده 
+ 

گذار از ارزش افزوده  زان سهم سپردهیم
 در هر دوره  اي طرح ) دورهسود یا زیان(

 ط= مبلغ هر قس
 طول زمان استهالك سهم مقسط

 

ت سرمایه کگذار) و با مشار )، از طرف مقسط (سپردهيدر مقاسطه با توجه به اینکه قاسط (مجر )417( ماده

) با حقوق مقسط در مقسطه مشاع است و قاسط به ي(مجر يد، حقوق وینما می يگذار هیمقسط اقدام به سرما

ه مقسط کالشر زان سهمیاست اموال موضوع مقاسطه را به م منظور جبران زیانهاي احتمالی به اموال طرح موظف
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ابت از یبه ن کد. همچنین بانینما بیمه و به هزینه طرح نفع بانک نام و نامه به  ینیاین آ ،: بیمه7فصل  وفق مفاد 

نامه از قاسط تضمین و وثیقه  ینیاین آ ،ها : تضمینات، وثایق و آورده6فصل  کلف است وفق مفاد طرف مقسط م

 یمه کند.برا به نام و نفع بانک و به هزینه خود د و قاسط موظف است تا مورد وثیقه کنمناسب اخذ 

 بهايتقویمی طرح در انتهاي دوره ساخت از  بهايبراي پوشش زیان احتمالی ناشی از کمتر شدن  )418( ماده

مجري موظف است مقسطه را به نام و به نفع بانک  شود.تمام شده طرح از بیمه زیان محدود ساخت استفاده می

مقاسطه براي انواع مقاسطه عادي،  و به هزینه طرح، بیمه زیان محدود ساخت نماید. این بیمه در تامین مالی

 مقاسطه اجاره و مقاسطه مشارکت الزامی است.

ضرر و زیان  ،تمام شده آن باشد بهايتقویمی طرح کمتر از  بهايچنانچه در پایان دوره ساخت  )419( ماده

محدود ساخت جبران زیان طرح شده است از طریق بیمه  بهايها که منجر به پائین آمدن  ناشی از کاهش قیمت

ود. در اینگونه موارد طبق توافق قبلی مندرج در قرارداد، مقسطه زیر نظر بانک به فروش رفته و با طرفین ش می

گیرد. این رویه  نامه به بانک تعلق نمی ینیاین آ )286ماده ( شود. در این حالت کارمزد موضوع  تسویه حساب می

 .شود میو در مقاسطه اجاره و مقاسطه مشارکت استفاده ن استه عادي فقط در مقاسط

 بهايتقویمی طرح از  بهايتوانند شرط کنند که چنانچه تفاوت  بانک و مجري در قرارداد فیمابین می تبصره :

  تمام شده آن از حد معینی کمتر گردید مقسطه زیر نظر بانک به فروش رفته و با طرفین تسویه حساب شود.

نامه با  ینیاین آ ،: نظارت9فصل  مقاسطه بر اساس مفاد  يها ستانداردها و الزامات نظارت بر طرحا )420( ماده

  :باشد یتوجه به موارد ذیل م

از به یا برحسب نیجا یکبی و تائید واحد امین (منابع) مقاسطه بر اساس تشخیص واحد ارزیا يه نقدیسرما -1

 گیرد. قرار می يار مجریج در اختیتدر

ش یت از افزایش آن به تبعیه باشد و افزایواحد امین قابل توج يبرا يمجر يش منابع به تقاضایچنانچه افزا -2

ن صورت یمد واحد ایق انعقاد قرارداد متمم و با تأئیه از طریش سرمایمت ساخت درخواست شود افزایق
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ه در نظر گرفته خواهد شد. تأمین مالی الزم یش سرماید به نسبت افزایا وثائق جدینات یرد. اخذ تضمیگ یم

گذار جدید به موضوع مورد مقاسطه و با صدور گواهی مقاسطه  براي افزایش سرمایه از طریق ورود سپرده

 مرتبط جدید به میزان افزایش سرمایه خواهد بود.

د ینامه با تأئ مستند مبنی بر ضرورت تمدید و براساس مفاد این آیین كبه شرط ارائه مدار قرارداد مقاسطه -3

 د است.ین قابل تمدیواحد ام

ن یآن را به حساب آخر کگردد و سپس بان یز میوار کمبلغ مقاسطه در هر دوره به حساب خاص نزد بان -4

 رد.کهاي مقاسطه منتقل خواهد  یدارنده گواه

ن ییهنگام عقد قرارداد با مجري تع یمال يها قساط با توجه به نوع مقاسطه و طول دورهافت ایدر يها زمان -5

د مبلغ اقساط اعم از اقساط اصل، اجاره یا بازدهی را به یموظف است تا قبل از سررس يشود. مجر یم

 ارکتاداره مشتواند با تائید واحد امین  یم کن صورت بانیر اید. در غکنز یوار کحساب مشخص شده بان

 د.ینات و وثائق اخذ شده اقدام به وصول مطالبات نمایبانک از محل تضم

اداره ن یو مالی طرح خود را در هر مرحله به واحد ام اجراییات یمکلف است تمام جزئیات عمل يمجر -6

امل و مستمر بر کموظف است تا نظارت  کبان اداره مشارکتن ید. واحد امکنکتبا گزارش  کبان مشارکت

د گزارش ارائه شده به ییو جریانات مالی طرح داشته باشد. مجري در صورت تا اجراییات یملات عیلک

 د.یات طرح اقدام نمایر عملیواحد امین توسط آن واحد مجاز خواهد بود تا نسبت به سا

 باشد:  مراحل تسویه پایانی در تامین مالی مقاسطه به شرح بندهاي ذیل می )421( ماده

طبق قرارداد پس از پرداخت آخرین قسط  يیان مدت قرارداد)، مجردر زمان استهالك سهم مقسط (پا -1

شود و بانک مراحل انتقال کامل مالکیت را به پایان خواهد رساند. هزینه انتقال  خود مقسطه را مالک می

بینی و در جریان مالی مقاسطه  گذار و مجري بوده که از ابتدا در قرارداد پیش هاي سپرده مالکیت جزو هزینه

ر و همراه با پرداخت اقساط توسط مجري به نسبت سهم مالکیت مجري از وي اخذ و به میزان سهم منظو

190 



 

د. هزینه شو گذار کسر و در حساب مخصوص نزد بانک نگهداري می گذار از اقساط متعلق به سپرده سپرده

 شود. انتقال نهائی مالکیت از این محل پرداخت می

هاي انتقال، سهم افزایش یافته براي مجري از مجري اخذ و سهم  بینی نشده هزینه در صورت افزایش پیش -2

 گذار بر عهده بانک خواهد بود. افزایش یافته مرتبط با سپرده

اي موضوع مقاسطه محاسبه و لحاظ نماید.کارمزد بانک در  بانک باید کارمزد خود را در مبلغ اقساط دوره -3

 گردد.  میهر مرحله از دریافت اقساط کسر 

 (RFS)مالی اجاره : تأمین 28 فصل

مجري بخشی از دارائی (بنگاه تولیدي یا خدماتی یا تجاري یا  (RFS)در تأمین مالی اجاره  )422( ماده

گذار از طریق بانک، با بیع شرط به  ساختمان یا تأسیسات قابل اجاره) خود را در قبال دریافت منابع سپرده

و از محل این رهن سپرده گذار از طریق  نماید مالکیت بانک درآورده و سپس بانک آن را به مجري ترهین می

الشرکه خود در بازده دارائی سهیم بوده و منافع و اصل را از مجري بصورت ادواري یا دفعتاً  میزان سهم بهبانک 

با استفاده از گواهی مشارکت رهنی، گواهی مشارکت  (RFS)تأمین مالی اجاره نماید.  در سررسید دریافت می

ضاربه رهنی، گواهی مضاربه رهنی ادواري، گواهی مزارعه رهنی، گواهی مزارعه رهنی رهنی ادواري، گواهی م

ادواري، گواهی مغارسه رهنی، گواهی مغارسه رهنی ادواري، گواهی مساقات رهنی، گواهی مساقات رهنی 

جاره هاي مولد و موات و گواهی ا ادواري، گواهی استصناع رهنی، گواهی استصناع رهنی ادواري براي دارائی

 شود.  هاي اجاري انجام می براي دارائی

 باشد:  به شرح ذیل می (RFS)مراحل تأمین مالی اجاره  )423( ماده

گذاران براي  نماید تا نسبت به تجهیز منابع سپرده از بانک درخواست می نامه طرحابتدا مجري با ارائه  -1

 مشارکت در فعالیت اقتصادي مجري اقدام نماید.
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حاوي اطالعات ارزش روز نامه  این آیین ،نامه : طرح4فصل  با رعایت مفاد اره در تأمین مالی اج نامه طرح  -2

 باشد. دارائی مجري و میزان و مدت منابع مورد نیاز مجري و ابعاد فنی، مالی و اقتصادي طرح مجري می

هاي موجود طرح را ارزیابی  در صورت تأیید اهلیت و توانائی فنی مجري و طرح، در ابتدا دارائی بانک -3

نماید و مدت و میزان منابع درخواستی را پس از بررسی به نمایندگی  نموده و ارزش ریالی آن را تقویم می

 نماید. گذار قبول می از طرف سپرده

 شود. گذار تلقی می رکه سپردهمیزان نیاز مجري به منابع، میزان سهم الش -4

 )422ماده ( هاي مذکور در گذاران معرفی و با فروش گواهی مجري را پس از تأیید به سپرده نامه طرحبانک  -5

هاي الزم تحت  گذاران، منابع الزم را براي انجام عملیات مشارکت تجهیز و با نظارت ه سپردهنامه ب آیین این

 دهد. نظر واحد امین بانک در اختیار مجري قرار می

 باشد.  گذار در دارائی مجري براي مدت قرارداد می گذار به مثابه مالکیت سپرده پرداخت سپرده سپرده -6

این  )422ماده ( هاي مندرج در  گذاران بسته به نوع دارائی براي آنها گواهی بانک با اخذ منابع از سپرده  -7

 نماید.  نامه را حسب مورد صادر می ینیآ

دهد و در عوض انتفاع از منافع دارائی حاصله  گذار سهم الشرکه خود را از طریق بانک به مجري می سپرده  -8

  آورد. را به میزان سهم الشرکه خود از دارائی مجري بدست می

هاي اجاري، اجاره آن را در طول مدت  اي مولد منافع مشارکت و در دارائیه گذار در دارائی سپرده  -9

 نماید. قرارداد به نسبت سهم الشرکه خود دریافت می

هاي ادواري و گواهی اجاره هاي مولد در ارتباط با گواهی گذار را در دارائی بانک منافع منابع سپرده  -10

هاي هاي اجاري در ارتباط با گواهی در طول مدت قرارداد یا در دارائی نامه آییناین  )422ماده (  موضوع

در انتهاي قرارداد از مجري دریافت و پس از کسر کارمزد بانک به موضوع همان ماده غیرادواري 

 .نماید گذار پرداخت می سپرده
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نماید و  گذار پرداخت می د از مجري دریافت و به سپردهگذار را در انتهاي قراردا بانک اصل منابع سپرده  -11

 یابد. مشارکت خاتمه می

 نحوه مشارکت در تامین مالی اجاره در انواع ذیل است :  )424( ماده

روند که دارائی آنها مولد  هائی بکار می مشارکت رهنی و مشارکت رهنی ادواري براي تأمین مالی طرح -1

 شود.  اي کوچک و بزرگ تولیدي، خدماتی و تجاري میهشامل تأمین سرمایه در گردش بنگاه بوده و

این  )374ماده ( هاي بازرگانی مصرح در ذیل  مضاربه رهنی و مضاربه رهنی ادواري براي تأمین مالی طرح -2

هاي تولیدي و خدماتی و  بنگاهروند که دارائی آنها مولد بوده و شامل تأمین منابع در  نامه بکار می ینیآ

 شود.  کوچک و بزرگ از طریق خرید و فروش کاال میصنفی واحدهاي 

رود که دارائی  هاي کشاورزي و زراعی بکار می مزارعه رهنی و مزارعه رهنی ادواري براي تأمین مالی طرح -3

هاي  محصول در بنگاهبنگاه مولد یا موات بوده و شامل تأمین منابع براي کشت و برداشت و حمل و فروش 

 شود.  کشاورزي کوچک و بزرگ می

رود. به نحوي که  هاي کاشت درخت بکار می مغارسه رهنی و مغارسه رهنی ادواري براي تأمین مالی طرح -4

باشد)، با انجام  دارائی متقاضی منابع (اعم از زمین، تجربه فنی کاشت و نگهداري درخت یا امثال آن می

تواند شامل برداشت و حمل و فروش  مین منابع در مغارسه عالوه بر کاشت میشود. تأ مغارسه مولد می

 هاي کشاورزي کوچک و بزرگ شود.  محصول در بنگاه

رود.  هاي حفظ و برداشت باغات میوه بکار می مساقات رهنی و مساقات رهنی ادواري براي تأمین مالی طرح -5

باشد. مساقات  فنی نگهداري درخت یا امثال آن میدر مساقات دارائی متقاضی منابع اعم از باغ و تجربه 

هاي  شامل تأمین منابع براي کاشت و حفظ و برداشت باغات میوه و حمل و فروش محصول در بنگاه

 شود.  کشاورزي کوچک و بزرگ می

کشاورزي و  -صنعتی وصنعتی  -هاي تولیدي استصناع رهنی و استصناع رهنی ادواري براي تأمین مالی بنگاه -6
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صنعتی  وصنعتی  -هاي کوچک و بزرگ تولیدي رود. استصناع شامل تأمین منابع براي بنگاه نی بکار میمعد

تواند دارائی  می  شود. دارائی بنگاه ها می کشاورزي و معدنی و تولید و حمل و فروش محصول در بنگاه -

 مولد یا موات باشد. 

هاي مسکونی، اداري، تجاري  جاري نظیر ساختمانهاي ا مشارکت اجاره براي تأمین مالی دارندگان دارائی  -7

باشد.  تجهیزات اجاري می و آالت ها، باغات، مزارع اجاري یا تأسیسات، ماشین اجاري و بنگاهها یا کارگاه

در این نوع تأمین مالی، مالک دارائی ضمن ارائه اسناد اجاره (به شخص یا اشخاص ثالث) دارائی مورد نظر 

گذار با ارزیابی طرح و در  د به بانک ارائه تا بانک به نمایندگی از طرف سپردهخو نامه طرحرا همراه 

صورت وجود جریان درآمدي قابل قبول براي دارائی مزبور پس از ارزیابی و تقویم ریالی دارائی مبلغ 

اره به گذار از دارائی را محاسبه و تعیین خواهد کرد. پس از انعقاد قرارداد پرداخت اج الشرکه سپرده سهم

گذار به صورت ادواري بوده و بر اساس مستندات اجاره مجري و ارزیابی شده توسط بانک صورت  سپرده

گذار (از طریق بانک)  خواهد پذیرفت. در انتهاي مدت اجاره مجري منابع اخذ شده را یکجا به سپرده

 نماید. پرداخت می

هنی، مغارسه رهنی، مساقات رهنی، استصناع رهنی ل ، انبار و فروش کاالها در مزارعه رح: کیفیت م 1تبصره 

اعم از ادواري و غیرادواري از لحاظ مقررات خاص ضمن تبعیت از تعاریف فرآیندي خود تابع قواعد تامین 

: تامین مالی 26فصل  ( (MFS)و تامین مالی مضاربه ) )JFSمالی جعاله ( : تامین25فصل  ( (JFS)مالی جعاله 

فصل  و تحویل ( ،: بازرسی و استاندارد کاال20صل ف تابع مفاد در ارتباط با بازرسی و استاندارد ) (MFS)مضاربه 

 باشد.  مینامه  این آیین) : بیمه7فصل  ) و بیمه مواد اولیه و کاال (: تحویل کاال21

تواند  : در مزارعه رهنی، مغارسه رهنی و مساقات رهنی اعم از ادواري و غیرادواري بانک می2تبصره 

قانون مدنی تامین مالی  145الی  141گردد را با رعایت مواد  هایی که به منظور احیاي اراضی موات ارائه می طرح

 نماید. 
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بانک شخصیت  اداره مشارکتبه تشخیص واحد ارزیابی  (RFS): در تمام انواع تامین مالی اجاره 3تبصره 

 تواند غیر از شخص حقوقی باشد.  بنگاه می

گذار و با مشارکت سرمایه  با توجه به اینکه مجري، از طرف سپرده (RFS)در تأمین مالی اجاره  )425( ماده

گذار در دارائی  نماید، حقوق وي (مجري) با حقوق سپرده گذاري می لیت و از آن محل اقدام به سرمایهوي فعا

موضوع تأمین مالی اجاره مشاع است و مجري به منظور جبران زیانهائی که ممکن است به این اموال وارد شود، 

گذار به هزینه  الشرکه سپرده نامه به میزان سهم ینیاین آ ،: بیمه7فصل  اموال موضوع تأمین مالی اجاره را وفق مفاد 

: تضمینات، 6فصل  گذار وفق مفاد  نماید. همچنین بانک به نیابت از سپرده بیمه می ،طرح و به نام و نفع بانک

نامه تضمین و وثیقه مناسب اخذ و به منظور حسن اجراي تعهدات مجري و حصول  ینیاین آ ،ها وثایق و آورده

هاي  ششخواهد تا وثایق را به هزینه مجري و به نفع و به نام بانک بیمه نماید. این پو اطمینان از مجري از وي می

 اي در تأمین مالی اجاره الزامی است. بیمه

 : رعایت موارد ذیل الزامی است در تامین مالی اجاره )426( ماده

قراردادهاي تأمین مالی اجاره به شرط ارائه مدارك مستند درباره تأخیر با تأئید واحد امین و مالحظات این  -1

 نامه قابل تمدید است. ینیآ

اي تأمین مالی اجاره بر اساس دستورالعمل استانداردها و الزامات استانداردها و الزامات نظارت بر طرحه -2

باشد. کلیه نظارتهاي بانک توسط واحد امین صورت  می مشارکت راستیننظارت در سیستم پایه بانکداري 

 خواهد پذیرفت.

د و گرد هاي خاص نزد بانک واریز می هر دوره به حسابادواري در هاي  مبلغ بازده یا اجاره براي گواهی -3

 ها منتقل خواهد کرد. سپس بانک آن را به حساب آخرین دارنده گواهی

شود. مجري موظف است تا  هاي مالی از قبل تعیین می هاي دریافت با توجه به نوع گواهی و طول دوره زمان -4

در و قبل از سررسید هر دوره مبلغ مربوط را اعم از اجاره یا بازدهی به حساب مشخص شده بانک واریز 
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 تواند از محل تضمینات و وثائق اخذ شده اقدام به وصول مطالبات نماید. این صورت بانک می غیر

بینی و در  گذار و مجري بوده که از ابتدا در قرارداد پیش هاي سپرده هاي انتقال مالکیت جزو هزینه هزینه -5

گردد و  ی به مجري کسر میجریان تأمین مالی اجاره منظور و در هنگام عقد قرارداد تمام آن از منابع اعطائ

شود. در صورت افزایش  نصف آن همزمان با پرداخت بازده یا اجاره توسط مجري به مجري بازگردانده می

هاي انتقال، سهم افزایش یافته براي مجري از مجري اخذ و سهم افزایش یافته مرتبط با  بینی نشده هزینه پیش

 گذار بر عهده بانک خواهد بود. سپرده

 گردد. بانک تعیین میتوسط ویمی طرح مورد تأمین مالی اجاره براساس قیمت و ضوابط بازار بهاي تق -6

 (BFS): تأمین مالی امانی 29 فصل

گذار توسط مجري طبق ضوابط  عبارت است از استفاده از سپرده سپرده BFS)(  تأمین مالی امانی )427( ماده

اال در کاز فروش  یوجه ناش ا پرداختیجهت تولید کاالي معین و تحویل آن مشارکت راستین  يدارکبان

 ل:یسررسید مشخص طبق قرارداد به شرح ذ

براي عرضه  یینها يا کاالی يا د مواد اولیه یا کمکی یا واسطهیدرخواست تجهیز منابع مالی براي تول يمجر -1

 امهن طرحد) را طی نینما یاقدام م يمجر نامه طرحن منابع یگذار نسبت به تام ه در مقام سپردهکان (یبه متقاض

 نماید.  به بانک تسلیم میمشارکت راستین ه بانکداري یستم پایطبق ضوابط س

گذاران منابع مالی مورد نیاز را با صدور گواهی  به سپرده نامه طرحو اعالم  نامه طرحبانک پس از ارزیابی  -2

 نماید. ز مییگذار تجه سپرده يامانت برا

را طبق قرارداد به دارنده گواهی امانت تحویل  نامه طرحدر سررسید مجري ملزم است کاالي موضوع   -3

 نماید.

ند تا کاالي مزبور زیر نظر واحد امین بانک توسط کتواند از بانک درخواست  دارنده گواهی امانت می  -4
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 ده و وجه آن به دارنده گواهی پرداخت شود.ید به فروش رسیمجري در سررس

 :استاز قرار ذیل  (BFS)شرایط کلی در تأمین مالی امانی  )428( ماده

و کلیه مدارك و مستندات مورد نیاز جهت  نامه طرحمجري پس از طی مراحل ارزیابی و احراز صالحیت،  -1

بندي  ، نحوه تامین مواد اولیه، نحوه بستهنامه طرحارزیابی طرح خود را شامل قیمت و مقدار کاالي موضوع 

اردهاي ملی و داخلی اجباري و هاي مواد اولیه و کاالي نهایی، استاند و تحویل کاال، کیفیت و ویژگی

اختیاري مورد نیاز خریدار، نحوه کنترل و بازرسی مواد اولیه و کاالي نهایی، برنامه زمانبندي تولید و تحویل 

 نماید. کاالي نهایی، مراحل فرآیند تولید کاال و سایر موارد مربوطه به بانک تحویل می

و قرارداد بر  نامه طرحمورد نیاز براي انجام عمل طبق  تدارك مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم -2

 .استعهده مجري 

د و عرضه کاالي موضوع تأمین یار به دفعات در تولیتواند در طول مدت قرارداد از منابع در اخت مجري می -3

و نوع  د ولی در سررسید باید به میزان معین شده در قرارداد،کاالي مزبور را با وصفیمالی امانی استفاده نما

آن را  قیمت روز یا به درخواست دارنده گواهیل یتحو یدارنده گواهآخرین و جنس مورد توافق به 

 د.یپرداخت نما

منابع دریافتی از بانک را در موارد مختلف نظیر موارد زیر مصرف کند. کلیه  نامه طرحتواند طبق  مجري می -4

باشد و واحد ارزیابی توجیه فنی، مالی و مشخص و معین شده  نامه طرحموارد مصرف باید از قبل در 

 اقتصادي آن را تأیید کرده باشد:

 براي هزینه ثابت - أ 

 براي سرمایه در گردش - ب 

 .يبراي پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل بنگاه مجر  - ج 

 بنگاه یتأمین مواد اولیه اصلی و مواد اولیه کمکی و لوازم و قطعات یدکی مصرفی داخلی و واردات - د 
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 .يمجر

 موضوع قرارداد. يکاال خرید و فروش - ه 

 تواند براساس عقد جعاله یا سلف با مجري قرارداد منعقد نماید.  در تأمین مالی امانی بانک می -5

 گذار ضمن عقد الزم توسط بانک ضروري است. لزوم اسقاط حق فسخ براي مجري و سپرده -6

 سال است.  1حداکثر  (BFS)طول دوره تأمین مالی امانی  -7

 نامه حسب مصداق در تأمین مالی امانی مرعی است. آیینن یا )JFS(: تامین مالی جعاله 25فصل  مفاد  -8

 قابل تمدید نخواهد بود.  (BFS)مدت قرارداد در تأمین مالی امانی  -9

ن یراست یبازار گواه ینترنتیقرارداد، در سامانه ا دیاز سررس شیه پدو هفت امانت ینماد امکان معامله گواه -10

 را نخواهد داشت.  ریبه غ یفروش گواه ایامکان انتقال و  گرید یشده و دارنده گواه رفعالیغ

موظف است  يد قرارداد، مجریاال در سررسکافت یدر يبرا ین دارنده گواهیدرصورت عدم مراجعه آخر -11

 ین دارنده گواهیاالبه آخرکل یتحو يخود برا یآمادگ د،یخ سررسیروز از تار ثر ظرف مدت پانزدهکحدا

برساند در  ین دارنده گواهیلف است مراتب را به اطالع آخرکم بانکد. یاعالم نما کبان اداره مشارکتبه 

از  دیاال مراجعه ننماکل یتحو يبرا خ اطالعیظرف مدت پانزده روز از تار ثرکور حداکه دارنده مذیکصورت

 یاال به عهده دارنده گواهک ينه نگهداریبوده و هز یاال امانکنسبت به  يد مجریخ انقضا مهلت مزبور یتار

اعالم نموده باشد  کل آن به بانیتحو ياال را به جاکمت یافت قیه در مهلت مزبور درکنیخواهد بود مگر ا

ت توسط یمتضمن شرح وضع یتمجلسر صوریباشد در صورت اخ با قرارداد رمنطبقیغد شده یتول ياالکا ی

طبق مفاد  یتا دارنده گواه نماید یم یدارنده گواهآخرین ل یتحورا از آن  يا نسخهبانک ه و ین تهیواحد ام

 . کندحقوق خود اقدام  يفاینامه نسبت به است نیین آیا

انک اقدام به اال توسط آخرین دارنده گواهی امانت مجري زیر نظر واحد امین بکمت یدر صورت مطالبه ق -12

فروش کاالي موضوع گواهی نموده و مبلغ آن را از طریق بانک و پس از کسر کارمزد متعلقه به دارنده 
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  .کند یگواهی پرداخت م

براي کاهش ریسک و جبران خسارات احتمالی ناشی از مخاطرات مختلف در ارتباط با زیرسیستم تأمین  -13

مصداق عملیاتی با تأیید واحد ارزیابی پوششهاي ، حسب مورد و در صورت وجود (BFS)مالی امانی 

 شود. استفاده می نامه آیینن یا : بیمه7فصل   اي مناسب وفق مفاد بیمه

بینی شده  انک به میزان ارزش پیشب (BFS)به منظور حسن اجراي تعهدات مجري در تأمین مالی امانی   -14

نات و ینامه نسبت به اخذ تضم آیینن یا نامه : طرح4فصل  و براساس مفاد  نامه طرحد طبق یسررس کاال در

 د.ینما یق مناسب اقدام میوثا

امانی درخواست مجري براي افزایش منابع قابل قبول نیست. تأمین مالی الزم براي افزایش در تأمین مالی   -15

گذار جدید به موضوع تأمین مالی امانی و با صدور  جدید و ورود سپرده نامه طرحسرمایه از طریق 

 هاي امانت جدید میسر خواهد بود. گواهی

نامه با تأئید واحد  آییناین ند درباره تأخیر و براساس قراردادهاي تأمین مالی امانی به شرط ارائه مدارك مست -16

 باشد. نامه قابل تمدید می آیینامین و مالحظات 

 (GCF): تأمین مالی گروهی 30 فصل

(محـدود و معـین)    گذاران مشـخص  سپردهتواند بنا بر درخواست  بانک می یگروه یمال نیتأمدر  )429( ماده

 انکداري مشارکت راستین نماید.اقدام به تجمیع منابع آنان براي طرح خاص تحت مقررات ب

تواند با رعایت ضوابط مربوط به نوع سیستم پایه یا زیرسیسـتم مـالی بکـار گرفتـه شـده       مجري می )430( ماده

 شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

رعایت ضوابط سیستم پایه و زیرسیستم مالی بکار گرفته شده بـراي طـرح،    یگروه یمال نیتأمدر  )431( ماده

 الزامی است.

نامه بدون صـدور گـواهی راسـتین منـابع      نامه پس از ارزیابی طرح ین آیینبانک با رعایت ضوابط ا )432( ماده
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گذاران معین را براي انجام طرح مورد نظر تجهیز و پس از اخذ تضـمینات، وثـایق الزم در اختیـار مجـري      سپرده

 نماید.  دهد و اقدام به نظارت بر طرح می قرار می

سر و حسب نوع سیستم پایه یـا زیرسیسـتم   نامه کارمزد خود را ک بانک در مقاطع مشخص در طرح )433( ماده

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

 نماید. گذار اعاده می مورد تمام یا قسمتی از اصل سرمایه (سپرده) را به سپرده

هاي خاص بـه حسـب    ي یا دفعتاً در زمانتسویه حساب در پایان دوره مشارکت یا به صورت ادوار )434( ماده

 گیرد.  سیستم پایه یا زیرسیستم مالی مورد استفاده صورت می

گـذاران یـا مجـري الزامـات      تواند در قراردادهاي منعقده با سپرده بانک می گروهیدر تأمین مالی  )435( ماده

 نامه نباشد را قید کند. ضروري که مغایر مفاد این آیین

ایـن   هاي بانک : دریافتی18فصل   خصوص ارزیابی و نظارت موضوعهاي بانک در  میزان دریافتی )436( ماده

گـذار حـداکثر تـا نـیم      تواند در قبال ارائه خدمات بهتر به سپرده نامه می نامه با رعایت سایر ضوابط این آیین آیین

 افزایش یابد. در هر صورت رعایت مفاد مندرج در سیستم پایه و زیرسیستم مالی مورد استفاده الزامی است.برابر 

هاي تأمین مالی گروهی نیز در هر صورت ارزیابی طرح رأساً یا مع الواسطه توسط واحـد   در طرح )437( ماده

 ارزیابی بانک صورت خواهد پذیرفت.

تواند نسبت به ارائه خدمات  گذاران بانک می ههاي تأمین مالی گروهی به درخواست سپرد در طرح )438( ماده

 ارزیابی با کیفیت باالتر در قبال دریافت کارمزد جداگانه اقدام نماید.

گذاران و مجري نباید مغـایر بـا مفـاد     هاي تأمین مالی گروهی، قراردادهاي بانک با سپرده در طرح )439( ماده

 نامه باشد. این آیین

صورت نظارت طرح رأساً یا مع الواسطه توسـط واحـد   هاي تأمین مالی گروهی نیز در هر  در طرح )440( ماده

 امین بانک صورت خواهد پذیرفت.
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تواند نسبت به ارائه خدمات  گذاران بانک می هاي تأمین مالی گروهی به درخواست سپرده در طرح )441( ماده

 نظارت با کیفیت باالتر در قبال دریافت کارمزد جداگانه اقدام نماید.

گذاران و مجري مع الواسطۀ بانک  الی گروهی رابطه مالی سپردههاي تأمین م نظر به اینکه در طرح )442( ماده

نامـه در ارتبـاط بـا ارزیـابی      ایـن آیـین   )157مـاده (   گردد، موضـوع  گذاران معین برقرار می و از محل منابع سپرده

نکی و میزان تعهدات مسـتقیم و غیرمسـتقیم   مجري در خصوص داشتن چک برگشتی و بدهی معوق به سیستم با

از شمول ماده مزبور خارج و منـوط  هاي سالهاي گذشته  گواهی پرداخت مالیات شغلی مرتبط با فعالیتمجري و 

 گذاران است. به اطالع و موافقت کتبی سپرده

: افشـاي اطالعـات   12فصـل   هاي تأمین مالی گروهـی افشـاي اطالعـات مجـري موضـوع       در طرح )443( ماده

 گذاران طرح خواهد بود. نامه محدود به ارائه اطالعات به سپرده این آیین مجري

 (RPS) شخصی راستین: تأمین 31 فصل

 صندوق مستمري (صندوق تأمین یا صندوق بازنشستگی) به (RPS)در تأمین شخصی راستین  )444( ماده

یا سپرده آنها را تجمیع و در  بیمه حقگذاران)  شدگان و سپرده عاملیت از طرف شاغلین یا غیرشاغلین (بیمه

نماید. بانک در قبال سپرده دریافتی و نوع مشارکت  گذاري می سرمایه مشارکت راستینبانکداري  محصوالت

کند. از طرفی صندوق  دوق صادر میهاي مربوط را به نام و مالکیت صن ، گواهی راستین طرحيصندوق با مجر

 يگذار سپرده که صندوق در بانکگذار  شده یا سپرده سپرده بیمه بیمه حقخواهد تا به میزان مبلغ  از بانک می

گذار بر عهده صندوق صادر نماید.  شده یا سپرده اي به نام گواهی تأمین به نام و مالکیت بیمه رده، گواهیک

 گذار از سرمایه صندوق است. شده یا سپرده سهم بیمه گواهی تأمین صادره به مثابه

و   ، مؤسسه ، سازمان مانند صندوق  ینیعناو  تحت  که  است  یمستقل  یحقوق  تیشخص مستمري  صندوق :1 تبصره

ول اص تیبا رعاو اعضا،   یبازنشستگ  يایمزا  نیتأم  ، در حوزه خاص  دستورالعمل ای  ، اساسنامه قانون  براساس  رهیغ
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 صندوق مستمري بر دو نوع است: .کند یم  تیفعال ریمتغ هیبا سرما يها صندوق يبرا نیمشارکت راست يحسابدار

و صندوق بازنشستگی که  یدولت یتیبا شخص صندوق تأمین که تحت مقررات بیمه اجباري تأمین اجتماعی و

  د.ینما فعالیت می یا خصوصی یاعم از دولت یتیبا شخص براي تأمین بازنشستگی افراد بصورت اختیاري و

گذار براي  هاي مستمري اجباري و الفاظ سپرده و سپرده شده در سیستم و بیمه بیمه حقالفاظ  :2 تبصره

 شود. هاي مستمري اختیاري استفاده می سیستم

 ين مستمریتام یو گواه ین شخصیتام یو گواه ین اجتماعیتام ین مشتمل برگواهیتام یگواه :3 تبصره 

گواهی تأمین باشد.  ین میراست یر در بازار گواهید و فروش و انتقال به غیر قابل خریه دو مورد اخکباشد  یم

 منابعجمع و تأمین مستمري (نوع تبدیل شده  یتأمین شخص هاي گواهیو ياجبار يستم مستمریس ياجتماعی برا

استفاده  ياریاخت يمستمر يهاستمیس يبرا به مستمري)در سررسید گواهی تأمین شخصی  و منافع انباشته

 شود.  یم

 يمستمر يها در صندوق بیمه حقا پرداخت ی يگذار نحوه محاسبه بازده منابع حاصل از سپرده :4 تبصره

 نیمشارکت راست ياصول حسابدار تیبا رعابراساس نسبت سهم دارنده گواهی مربوط در هر مقطع از زمان 

 ود.خواهد ب ریمتغ هیبا سرما يها صندوق يبرا

صندوق مستمري و مجري  گذار، بین سپرده مشارکت راستینبانک در قالب بانکداري  )445( ماده

تأمین شخصی «قراردادهایی منعقد، تا شرایط مشارکت آنها را فراهم آورد. واحد امین بانک امور نظارتی فرآیند 

 هده دارد وهاي مجري به ع را به نمایندگی از طرف بانک در خصوص حسن اجراي فعالیت» (RPS)راستین 

این  18فصل  ن خدمت وفق مفاد یعملیات صندوق تحت نظارت نهاد ناظر مربوط خواهد بود. بانک در ارائه ا

  د.ینما یافت میخود را در یحقوق قانون ،هاي بانک : دریافتینامه آیین

بانک  ها در سپرده يگذار هیاز سود حاصل از سرما يه صندوق درصدیت سرمایریمدهاي اداري و  هزینه تبصره:

صندوق  یتیریمد يها نهیو هز کبان يجار يتهایزان سود حاصل از فعالیه با توجه به مکاست  مشارکت راستین
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سود حاصل متعلق به دارنده  یشود. مابق ین مییتع ین اجتماعیرفاه و تام یعال يدر مقاطع سه ساله توسط شورا

 ن است.یتام یگواه

 يچوئرکو انجام محاسبات ا کسیت ریریو مد ینسبت به بررس است لفکم مستمريصندوق  )446( ماده

 یحسابرس یمال يالزم را همراه با صورتها ين شده در اساسنامه صندوق اقدام و گزارشهاییتع يمطابق زمانبند

 د. یم نمایتسل ید نظارتو نها یان داخلکشده صندوق به ار

 نیمدت مع يمشخص و برا یاسم متیکه به ق نام یباست با نام یا  سندي یاجتماع نیتأم یگواه )447( ماده

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

با  یگواه نی. دارنده اشود یم صادرشده  مهیم ببه نا و عهده صندوق بر مشارکت راستینتوسط بانک به بانک 

 است. سهیم نیتأمدر بازده صندوق  یمدت و مبلغ گواهو با احتساب صندوق  هیسرما درمبلغ احتساب 

ی مبتنی بر الزامات نظام تأمین اجتماعی کشور است و در حیطه پرداخت اجتماع نیتأم گواهی )448( ماده

 یخود را طبق الزامات قانون بیمه حقفرما  شده خویش خود یا بیمهن کارک بیمه حقکارفرما  .اجباري است بیمه حق

طبق ضوابط و  بیمه حقنماید. پرداخت کننده  افت مییدر ین اجتماعیتام یگواه و مربوط به صندوق تأمین واریز

مجموع سهم  با احتسابمشمول دریافت مستمري در دوران بازنشستگی  ین اجتماعیتام يها مقررات بیمه

 سهیم نیتأمدر بازده صندوق  ها یمدت و مبلغ گواهو با احتساب صندوق  هیسرما درن خود یمأت يها یگواه

  است.

 شده است.معین ها  هاي تأمین همان است که در قوانین جاري براي این صندوق رضوابط صندوقیسا :1تبصره

اعی و محاسبات اکچوئري تأمین اجتم يها صندوق تأمین براساس میزان سهم الشرکه دارنده گواهی :2تبصره

با نماید. مدیریت مالی صندوق و میزان مشارکت فرد در این حالت  شده می مستمري به بیمهاقدام به پرداخت 

ماده  ( ریمتغ هیبا سرما يها صندوق يبرانامه  ناین آیی حسابداري مشارکت راستین :15فصل   اصول تیرعا

 .شود محاسبه می) )260(
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مگر طبق ضوابط مقرر توسط شوراي عالی  ستیر نیانتقال به غ د و فروش وین قابل خریتام یگواه :3تبصره

 .رفاه و تأمین اجتماعی

مشخص و  یاسم متیکه به قر یقابل انتقال به غ و نام یبنام یا است با  ی سنديشخص نیتأم یگواه )449( ماده

ی صندوق بازنشستگ ی به درخواستگذار به صندوق بازنشستگ در عوض پرداخت سپرده سپرده نیمدت مع يبرا

و  صادرگذار  به نام سپرده و برعهده صندوق مشارکت راستینتوسط بانک  ،شده يگذار سپرده سپردهزان یو به م

صندوق  هیدر سرما یهبا احتساب مدت و مبلغ گوا یگواه نی. دارنده اشود یگذار قرار داده م سپرده اریدر اخت

 .دینما یم افتیاصل و بازده سهم الشرکه خود را از صندوق در دیاست و در سررس میسه یبازنشستگ

بازنشستگی گذاري در صندوق  سررسید گواهی تأمین شخصی حداقل پنج سال بعد از تاریخ سپرده: تبصره

  است.

گذاري در صندوق بازنشستگی نموده  توانند در هر زمان حسب تمایل خود اقدام به سپرده افراد می )450( ماده

در  خوداصل سپرده و بازده حاصل از مشارکت و در عوض آن گواهی تأمین شخصی دریافت نمایند. و 

مطابق ضوابط  دیسررس دررا  انک)صندوق از طریق بتأمین مالی شده  يها طرح نه در (و یصندوق بازنشستگ

 از صندوق دریافت نمایند.و محاسبه  ریمتغ هیبا سرما يها صندوق يبرا نیمشارکت راست يحسابدار

 ل است: یبه شرح ذ ین شخصیتام یو گواه ین اجتماعیتام یات گواهیخصوص )451( ماده

ر دوران هاي مالی صندوق د به مثابه مشارکت وي در مجموعه فعالیتمستمري مشارکت فرد در صندوق  -1

گذاري وي است. از این لحاظ براساس میزان و مدت مشارکت وي در سود و  سپردهیا  بیمه حقپرداخت 

 زیان صندوق سهیم خواهد بود. 

گذاري  سپردهیا شدگان  بیمه بیمه حقاز  یمکلف است تا منابع در اختیار خود ناشمستمري صندوق  -2

گذاري صندوق  گذاري نماید. در هربار سپرده سپرده مشارکت راستینبانک هاي  طرحگذاران را در  سپرده

به نفع و نام طرح مربوطه در بانک، بانک اقدام به صدور گواهی راستین  مشارکت راستیندر هر طرح 
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 نماید. صندوق می

د، ینما یم يگذار سپرده مشارکت راستینمحصوالت ه صندوق در ک گذار سپردهشده یا  بیمهدر عوض منابع   -3

گواهی تأمین شخصی براي شده یا  بیمهبراي اجتماعی خواهد تا گواهی تأمین  نک میصندوق از با

 گذار و بر عهده صندوق صادر نماید. سپردهشده یا  بیمهگذار و به نام و نفع  سپرده

مشارکت  يحسابدارو میزان مشارکت فرد در صندوق طبق ضوابط مستمري نحوه مدیریت مالی صندوق   -4

 است.  ریمتغ هیبا سرما يها صندوق يبرا نیراست

با  يها صندوق يبرا نیمشارکت راست يحسابداروفق ضوابط  مقاطع محاسبه قدرالسهم هر سهامدار -5

 در انتهاي هر ماه است. ریمتغ هیسرما

ن یتام یه دارنده گواهین، مبلغ سود به اصل سرمایتام یزان سود گواهیهر ماه پس از محاسبه م يانتها در -6

محصوالت در  را مجدداً يورود يانات درآمدیلف است تا جرکممستمري ق صندو شود. یاضافه م

 د.ینما يگذار سپرده مشارکت راستین يدارکبان

 نیتأم یاز گواه یسهم الشرکه ناش لیکه از تبد نام یباست با نام یا  سندي گواهی تأمین مستمري )452( ماده

بتواند منابع  یتا دارنده گواه شود یمتفاوت صادر م يها دیبا سررس ترکوچکبه قطعات  دیدر سررس یشخص

اصول  تیبا رعا يمستمر یمنافع گواه .دینما  افتیدر یاز صندوق بازنشستگ يسپرده خود را بصورت مستمر

پرداخت خواهد شد.  یمحاسبه و به دارنده گواه ریمتغ هیبا سرما يها صندوق يبرا نیمشارکت راست يحسابدار

رنده گواهی تأمین شخصی در سررسید تمایل به دریافت اصل و سود گذار یا دا گر چنانچه سپردهیبه عبارت د

گواهی تأمین شخصی  ،تواند از صندوق درخواست نماید که بانک منابع خود به صورت یکجا نداشته باشد می

  ل نماید.ین تبدیو مبالغ مع وي را به تعداد معینی گواهی تأمین مستمري با سررسیدها

 ل است:یبه شرح ذ (RPS)مراحل تأمین شخصی راستین  )453( ماده

کند و  می يگذار سپرده يمنابع خود را در صندوق مستمر گذار سپردهشده از طریق کارفرما و دولت یا  بیمه -1
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گذار عهده صندوق  سپردهشده یا  بیمهبه نام  کق بانیصندوق، گواهی تأمین از طر يگر در قبال آن با واسطه

 شود. صادر می

 مشارکت راستینهاي ارزیابی و تأیید شده توسط واحد ارزیابی بانک  نامه طرحان یاز م يصندوق مستمر -2

از طریق بانک  گذاران همانند سایر سپرده يمستمر  نماید. صندوق ت انتخاب میکمشار يرا برا ییها طرح

شده توسط بانک، منابع الزم را براي انجام مشارکت با مجریان  اعالنهاي  هاي مربوط به طرح خرید گواهی

 دهد. قرار می مشارکت راستینار بانک در اختی

به نام و طرح مربوطه را براي آنها بسته به نوع طرح، گواهی راستین  يبانک با اخذ منابع از صندوق مستمر -3

 نماید.  نفع صندوق صادر می

 گردد.  مین صادر یمع یهاي تأمین در مبالغ اسم گواهی -4

در بازار گواهی راستین به غیر توسط دارنده  يرن مستمیو تام یهاي تأمین شخص انتقال گواهی فروش و  -5

یا اعمال  ین اجتماعیتام یا انتقال گواهید و فروش یت خریم راجع به قابلیبالمانع است. اتخاذ تصم یگواه

ن یرفاه و تام یعال يبا شوراهاي تأمین اجتماعی فرد  آزادي یا ممنوعیت فروش و انتقال بخشی از گواهی

 است.  یاجتماع

ر منابع یو سا مشارکت راستین يدارکبان محصوالتت در کمشار تواند از محل سود حاصل از یصندوق م -6

 ید و فروش گواهیبه خر ،گذاران سپردهسپرده شدگان یا  مهیبپرداختی مه یب حقاصل  استثنايار به یدر اخت

 د.ین در بازار گواهی راستین مبادرت نمایراست

 (RST): تکافل اجتماعی راستین 32 فصل

عام المنفعه نزد  ای هیریامور خ يمنابع خود را برا توانند یم ریاشخاص خ نیراست یل اجتماعدر تکاف )454( ماده

از  یافل اجتماعکمه تیقالب ب دررا  يگذار اصل و منافع سپرده ایاصل  ایکنند تا بانک منافع  يگذار بانک سپرده
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 نامه نییوب مقررات و آقرض در چارچ تا به صوریبطور بالعوض  ریشخص خ يبه تقاضا ایحواله  قیطر

 ای هیالزم الحما فیافراد ضع اریضمان اعاله اقدام و در اخت اینسبت به تکافل عام  نیراست يبانکدار ییاجرا

 خانواده آنان قرار دهد.

 فهیوظ یضمان اعاله به معن و گریکدی يازهایافراد جامعه در رفع ن یانسان فهیوظ ی: تکافل عام به معن1 تبصره

 .شود یم فیافراد جامعه تعر شتیمع نیأمحکومت در ت

، یا دولتی یاعم از خصوص یو حقوق یقیاشخاص حق هین ماده شامل کلیموضوع ا ری: اشخاص خ2 تبصره

ه شمول ک یه اشخاصیلکها و  جمننا ه،کبقاع متبر ،ینی، مراکز دی، مراجع مذهبییادها، مراجع قضایبن و نهادها

 لیخود از قب اریدر اخت بعمنا صیبا تخص توانند یه مکباشند  یام است مر نکقانون نسبت به آنها مستلزم ذ

 م،یغنا ت،یبر م تیجنا هید ت،یاموال م ت،یهدفمند، کفاره، زکات، خمس، انفاق، وقف، وص يها ارانهی

 نیاموال مجهول المالک، انفال و رکاز (مال پنهان در زم ه،یخراج، ارث بالوارث، جز ه،ینذورات، قربانى، فد

موارد  ریاز قاچاق، ربا و سا یمحکومان، اموال مصادره شده ناش لىما مهیاعم از گنج و معدن)، برّ و احسان، جر

 .اقدام نمایند موضوع این مادههاي تکافل  نسبت به پرداخت مشابه

الزم را  یونار قانید اختین ماده بایامور موضوع ا يص منابع خود برایجهت تخص ی: اشخاص دولت3 تبصره

 اشته باشند.د

رفع  يا مستمر برایباره یک يها ن ماده عبارتست از پرداختیدر ا یافل اجتماعکمه تی: منظور از ب4 تبصره

 نامه است. آیینن یا )457ماده ( جامعه مطابق  الزم الحمایهافراد  يهایازمندین

جهت اجرا و پرداخت  داتیتمه ریمطابق حواله خ ست اوالًماده فوق موظف ا يبانک در اجرا )455( ماده

ور کمذ ینظارت ير و نهادهایفصل را به خ نیعملکرد مصارف موضوع ا انهیگزارش سال اًیند. ثانکمنابع را فراهم 

 ها و پرداخت اطالعات زیر ینظارت ينهادها ن ویریدر صورت درخواست خ ند.ثالثاًکن فصل ارائه یدر هم

باشد که امکان  يا به گونه دیشده با تحویل. اطالعات دینما تحویلمنابع را به آنان  کنندگان فتایصورت در
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 ها فراهم گردد. تک پرداخت تک یبررس

که از عهده  نیراست یه مشمول تکافل عام و ضمان اعاله موضوع تکافل اجتماعیاقشار الزم الحما )456( ماده

 مضطر، دست،یته ن،یمسک ازمند،ین يها شامل افراد و خانواده ندیآ یا خانواده خود برنمیخود  هیمعاش اول نیتأم

 ،يدیتبع ،یزندان ر،یسالمند، آواره، اس ر،یگ نیزم فاقد عضو، محجور، ای، معلول یا روانی یجسم ماریب

م یجرا هیده، افراد ناتوان از پرداخت دیخسارت د ،سرپرست یب ای یکودك سرراه ر،یسی م،یتیمانده،  درراه

که مشمول  يافراد هیکل نیموارد مشابه و همچن رین و ساکرمتمیبدون سرپرست غ يها نواده، خايرعمدیغ

 .شود یم تندزکات، کفارات و صدقات هس ه،یفطر افتیدر

گردند قطع نظر از  یم یخود معرف يزیص منابع واریتخص يبرا ین خصوصیریه از طرف خک ي: افرادتبصره

 شوند.  یه محسوب میالحما ا نباشند الزمیه باشند ن مادیه در زمره افراد مندرج در اکنیا

تکافل  يها مهیقالب ب در تواند یا مستمر می کبارهیمعاش به صورت پرداخت   حداقل نیتأم )457( ماده

 :ردیصورت پذ لیبه شرح ذ نیراست یاجتماع

مصادیق از  زیمسکن ن ریجامعه است. تعم الزم الحمایهافراد  يحداقل سرپناه برا نیبه تأم کمکمسکن:  مهبی -1

 .است مهیب نیا

 جامعه. الزم الحمایه ه ازدواج افرادیو اول يضرور یمال نیبه تأم کمک  ازدواج: مهیب -2

 جامعه.  الزم الحمایه اریکافراد ب یشغل يسب مهارتهاکا یاشتغال  يبرا یشغل: مساعدت مال مهیب -3

 .یلیسب دانش در مقاطع مختلف تحصکل و یتحص يبرا یآموزش: مساعدت مال مهیب -4

 .الزم الحمایهماران یمعالجه ب يبرا یمساعدت مال درمان:  مۀیب -5

 ازمند مراقبت.ین الزم الحمایهافراد  يمراقبت و پرستار يبرا ی: مساعدت ماليپرستار مهیب -6

 ه.یافراد الزم الحما يحوادث برا از یجبران خسارات ناش يمناسب برا یمال يها سوانح: پوشش مهیب -7

 جامعه. الزم الحمایه خوراك افراد نیتأمبه  یمال کمکخوراك:  مهیب -8
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 جامعه. الزم الحمایه افراد كپوشا نیبه تأم یمال کمک: كپوشا مهیب -9

حقوق  يفایا استیدر دفاع از حق  الزم الحمایهافراد  یاز مالین نیتام يبرا یدفاع از حق: مساعدت مال مهیب -10

 آنها. یقانون

 ت از حقوق آنها. یتام و صغار بدون سرپرست و حمایه ایاول يازهاین نی: مساعدت در تامتامیا مهیب -11

  جامعه. الزم الحمایهارافتادگان که امرار معاش از یاول يازهاین نیدر تام یمال کمک: یازکارافتادگ مهیب -12

ه یاول يازهاین نفقه و نیم درآمد جامعه در تامکا یبضاعت  یبه سرپرستان ب ی: مساعدت مالیسرپرست مهیب -13

 واجب النفقه آنان.  فل وکافراد تحت ت

 اند. ا اعسار شدهیصال یه دچار استک ازمندیافراد ن یمال نی: تأمییکارگشا مهیب -14

 :شود تکافل و عملیات قرض تقسیم می اتیعمل یبه دو دسته کل نیراست یتکافل اجتماع )458( ماده

 يت واصل و سود منابع) حسب درخواس ایسود منابع  ای(اصل منابع  ریشخص خ  افل سپردهکت اتیعمل در  -1

  .شود یپرداخت م هیبطور بالعوض به افراد الزم الحما

 ياصل و سود منابع) حسب درخواست و ایسود منابع  ای( اصل منابع  ریات قرض سپرده شخص خیدر عمل -2

 ،و نه قرض( يگذار هیاز سرما یاصل و سود منابع ناش دیو در سررس شود یقرض داده م هیبه افراد الزم الحما

 . گردد یمسترد م ریو به شخص خ افتیدر هیاز فرد الزم الحمادر صورت وجود) 

 ل است:یاز قرار ذ نیراست یات تکافل در تکافل اجتماعیانواع عمل )459( ماده

ا چند مقطع ی یکشود در  يگذار هیسرما نکهیبدون ا يتا منابع و دینما یگذار درخواست م ر سپردهیخ  -1

 ض پرداخت شود.به صورت بالعو هیمختلف به افراد الزم الحما یزمان

مشارکت  يدارکاز محصوالت بان یهائ ا طرحیدر طرح  يتا منابع و دینما یگذار درخواست م ر سپردهیخ -2

مختلف  یا چند مقطع زمانی یک در هیشود و سود حاصل از آن به افراد الزم الحما يگذار هیسرما راستین

 به صورت بالعوض پرداخت شود.
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مشارکت  يدارکاز محصوالت بان یهائ ا طرحیدر طرح  يتا منابع و دینما یگذار درخواست م ر سپردهیخ -3

ا چند مقطع ی یک در هیالحما شود و اصل و سود مشارکت حاصل از آن به افراد الزم يگذار هیسرما راستین

 مختلف به صورت بالعوض پرداخت شود. یزمان

 ل است:یبه شرح ذ نیراست یات قرض در تکافل اجتماعیانواع عمل )460( ماده

قرض  هیشود به افراد الزم الحما يگذار هیسرما نکهیبدون ا يتا منابع و دینما یگذار درخواست م سپردهر یخ  -1

 داده شود.

مشارکت  يدارکاز محصوالت بان یهائ ا طرحیدر طرح  يتا منابع و دینما یگذار درخواست م ر سپردهیخ  -2

 قرض داده شود. هیشود و سود حاصل از آن به افراد الزم الحما يگذار هیسرما راستین

مشارکت  يدارکاز محصوالت بان یهائ ا طرحیدر طرح  يتا منابع و دینما یگذار درخواست م ر سپردهیخ -3

 قرض داده شود. هیشود و اصل و سود مشارکت حاصل از آن به افراد الزم الحما يگذار هیسرما راستین

 در تکافل اجتماعی راستین موارد ذیل باید مد نظر قرار گیرد: )461( ماده

قرض صادر و به  یقرض گواه اتیعمل يتکافل و برا یتکافل گواه اتیعمل يبرا ریبانک در قبال سپرده خ -1

 .دینما یم لیگذار تحو ر سپردهیخ

ل آن یذنامه و تبصره  نیین آیا )456ماده ( افل اشخاص مندرج در کت اتیمشمول عمل هیافراد الزم الحما -2

 شند. با یم

 رینظ ياجات خاص و مواردیرفع احت يبرا نیراست یقرض موضوع تکافل اجتماع اتیموارد مشمول عمل -3

جاد یا يبرا کمکو  یلینه تحصیهز کمکن، کر مسی، تعميماریه، درمان بیزیه جهیازدواج، ته يها نهیهز

 باشد. یم ین روستائکمس

از سقف و کف  تواند یاد اقساط و مدت بازپرداخت قرض نمن تعدیها اعم از تکافل و قرض همچن پرداخت -4

ن یریکمتر باشد مگر در خصوص خ ای دیهر فرد تجاوز نما يبرا يمشخص شده توسط بانک مرکز
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مختلف  یمانمقاطع ز در ای کبارهیها اعم از  آنها. سقف و کف پرداخت یصیتا سقف وجوه تخص یخصوص

 نییتع یستیسازمان بهز یاخذ نظر مشورت پس از يرا بانک مرکز هیپرداخت به افراد الزم الحما یو چگونگ

 .کند یم

معاف  نیراست یتکافل اجتماع اتیعمل يدر اجرا یر حقوق دولتیو سا عوارض ات،یبانک از پرداخت مال -5

 ست.ا

 تا دینما یقرض به بانک معرف ایوجوه تکافل  افتیدر يرا برا هیافراد الزم الحما تواند یگذار م ر سپردهیخ -6

 ند.کشده اقدام  یبه افراد معرف يو یصیبانک نسبت به پرداخت وجوه تخص

گذار، بانک وجوه  ر سپردهیاز آنان توسط خ ين قشرییا تعی هیافراد الزم الحما نییدر صورت عدم تع -7

 دینما یبه بانک اعالم م یستیکه سازمان بهز ير به افرادیشخص خ یصیرا تا سقف وجوه تخص یپرداختن

 ت خواهد کرد.پرداخ

وجوه و نحوه پرداخت وجوه تکافل و قرض موضوع  انیجر يگزارشها هیلف است تا نسبت به تهکبانک م -8

 د.یر ارائه نمایاقدام و به شخص خ نیراست یتکافل اجتماع ستمیرسیز

صورت منابع  نیدر ا ابدی صیتخص يگذار هیسرما يها گذار به طرح ر سپردهیچنانچه قرار باشد منابع خ -9

 ت مقررات آن مصرف شود.یو با رعا مشارکت راستین يدارکدر محصوالت بان د صرفاًیبا یصیخصت

 ،بانکهاي  : دریافتی18فصل  طبق مفاد  تواند یبانک فقط م نیراست یتکافل اجتماع ستمیرسیز اتیر عملد -10

 .باشد یسود نم افتیکند و مجاز به در افتیو نظارت در یابینه ارزینامه هز آیینن یا

 انتقال دهد.  ریبه غ نیراست یافل و قرض خود را در بازار گواهکت يها یگواه تواند یگذار م سپرده -11

د و حق کن يافل نگهدارکرا در صندوق ت نیراست یتکافل اجتماع اتیوجوه مرتبط با عمل دیبانک با -12

 نامه ندارد. آیینن یمنابع را خارج از چارچوب ا نیاستفاده از ا

از بازگشت منابع  نانیجهت حصول اطم ستمیرسیز نیموضوع ا هیقرض به افراد الزم الحما يبانک در اعطا -13
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ن خصوص یر در ایه شخص خکنیمگر ا دیاقدام نما رندهیاز وام گ یو وثائق کاف ناتینسبت به اخذ تضم دیبا

 ر است. یعهده خ بهبع ات عدم بازگشت منیر مسئولیمقرر نموده باشد در صورت اخ يگریب دیتتر

 (SCF): تأمین مالی حامی 33 فصل

یـا   فـرد یـا گـروه   حمـایتی  امـور   يخـود را بـرا  وجه حمایتی  تواند یم حامی تأمین مالی حامی،در  )462( ماده

دریافت یا کسر کارمزد، منابع تجمیـع شـده   بانک پس از  به بانک واریز نماید. سازمان یا نهاد دولتی یا غیردولتی

 .نامه پس از تجمیع مبلغ معین یا در تواریخ مشخص به حساب مجري یا ذینفع واریز خواهد نمود را مطابق طرح

تأمین مالی حامی را براي خود یا دیگري تواند استفاده از منابع حمایتی از طریق  مجري می )463( ماده

 درخواست نماید. 

نامه مجري حمایت از دیگري باشد منابع تجمیع شده به ذینفع یا  در صورتی که موضوع طرح )464( ماده

 نماینده قانونی وي پرداخت خواهد شد.

تواند  شوند مجري یا ذینفع می هایی که با زیرسیستم تأمین مالی حامی تأمین مالی می در طرح )465( ماده

 شخصی حقیقی یا حقوقی باشد.

رت باید تضمینات مأخوذه در داخل تواند خارج از کشور باشد. در این صو محل اجراي طرح می )466( ماده

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

شوند باید هدف مجري مشـخص و   مالی می تأمین مالی حامی تأمینهایی که با زیرسیستم  در طرح )467( ماده

 مشروعیت آن بر اساس قوانین موضوعه کشور محرز باشد.

 هاي زیر باشد: در زمینه هاي مختلف منجمله طرح حمایت و تأمین مالیتواند  نامه می اهداف طرح )468( ماده

 بهداشت و درمان و توانبخشی -1

 آموزش و پژوهش -2
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 ابداعات و اختراعات  -3

 ها و تعزیت  مراسم، یادبودها، جشن -4

 ورزش و رقابت -5

 حوادث غیرمترقبه و اضطرار -6

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

 تماعات اعم از علمی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگیتشکیل اج -8

 محیط زیست، حیوانات و گیاهان  -9

 مسافرت و اسکان -10

 ازدواج، جهیزیه، مهریه و خانواده -11

 هدایا و بزرگداشت -12

 تعمیرات و تجهیزات و قطعات -13

 سرپرستی و قیمومت -14

 ها کتاب، مجالت و چندرسانه -15

 ادیان، مذاهب و فرق یکتاپرست -16

 یلمهنر، موسیقی و ف -17

 آزادي زندانی -18

 اشتغالزایی -19

 احداث  -20

این  (CFS): سامانه تأمین مالی جمعی 39فصل  موضوع  جمعیبانک از طریق سامانه تأمین مالی  )469( ماده

تأمین مالی هاي  طالع عالقمندان به مشارکت در طرحنامه مجري را به ا هاي اجتماعی طرح و شبکهنامه  آیین
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 رساند. میحامی 

تأمین مالی بخشی از منابع مالی همان طرح از طریق تأمین تأمین مالی یک طرح از طرق دیگر مانع  )470( ماده

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

یوه تأمین مالی و کیفیت و ضرورت آن را در قالب یک طرح و بطور توأمان به بانک ارائه مکلف است هر دو ش

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

لی حامی تأمین هاي مزبور که از طرق دیگري غیر از تأمین ما منظور پوشش بخشی از مخاطرات احتمالی طرح

گردند الزم است بخشی از منابع طرح وفق نظر و تشخیص واحد ارزیابی بانک از طریق تأمین مالی  مالی می

  حامی تأمین مالی گردد. 

هاي ارزیابی، نظارت و کارمزد  مبلغ طرح ممکن است شامل هزینهدر زیرسیستم تأمین مالی حامی،  )471( ماده

 بانک باشد.

نامه داراي سقف مبلغی معین و تاریخ شروع و پایان مشخص  طرح، در زیرسیستم تأمین مالی حامی )472( ماده

تأمین سایت سامانه  نامه، بانک اعالنات خود را از وب بوده و در رأس تاریخ اتمام یا پس از تجمیع مبلغ طرح

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

 کرد.

در زیرسیستم تأمین مالی حامی در راستاي مشروعیت طرح و راستی آزمایی آن  نامه طرحارزیابی  )473( ماده

 نماید. نامه اظهار نظر نمی است. واحد ارزیابی درمورد سودآور بودن طرح

در زیرسیستم تأمین مالی حامی، میزان و نحوة اعمال مقررات مربوط به شفافیت مالی مجري  )474( ماده

و  : افشاي اطالعات مجري12فصل  افشاي اطالعات مجري موضوع و  : شفافیت مالی مجري11فصل   موضوع

را ارزیاب هنگام  : حسابرسی14فصل  و حسابرسی موضوع  : حکمرانی مجري13فصل  وع حکمرانی مجري موض

 نماید. نامه در حد ضرورت و با پرهیز از تدابیر و اقدامات غیر ضرور معین می طرحارزیابی 
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مجري مکلف است تا تضمینات الزم براي ضمانت حسن اجراي در زیرسیستم تأمین مالی حامی،  )475( ماده

 نامه نزد بانک بسپارد.  طرح و استفاده صحیح از منابع تجمیع شده را طبق طرح

فته مجري یا سایر اشخاص در حدودي که براي بانک ایجاد اطمینان نماید در این زیرسیستم مالی چک یا س -1

 تواند به عنوان تضمین مورد قبول واقع شود. می

 نامه به عالوه مارژ متعارف بانک خواهد بود. برابر با رقم طرح تضمینمبلغ  -2

دات ارائه تضمینات مجري پس از پایان طرح و احراز صحت اجراي آن توسط واحد امین بر اساس مستن -3

 نامه آزاد خواهد شد. شده از طرف مجري و تطبیق با مفاد طرح

شـود و پـس از    هاي تأمین مالی حامی، از حامی حق انصراف و کافه خیـارات اسـقاط مـی    در طرح )476( ماده

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

حدود صحت اجرا و نحوه هزینـه وجـوه تجمیعـی     هاي تأمین مالی حامی، نظارت امین در در طرح )477( ماده

 نامه خواهد بود. طرحافراد حامی طبق 

امانی بوده و ثبت حسابداري  منابع تجهیز شده براي اجراي طرح در زیرسیستم تأمین مالی حامی )478( ماده

 گیرد.  نامه صورت می آیین این حسابداري مشارکت راستین :15فصل   )255ماده ( آن وفق 

کارمزد بانک بابت ارائه خدمات زیرسیستم تأمین مالی حامی، معادل یک درصد منابع تجمیع شده  )479( ماده

 شود. می باشد که از مجري دریافت یا از محل منابع تجمیعی برداشت می

اي  خدمات زیرسیستم تأمین مالی حامی، بابت ارزیابی و نظارت، حداکثر هزینهبانک براي ارائه  )480( ماده

 هاي بانک : دریافتی18فصل  هاي اقتصادي موضوع مواد مذکور در  هاي ارزیابی و نظارت طرح برابر با ثلث هزینه

 یا از محل منابع تجمیعی برداشت خواهد کرد. را از مجري دریافت نامه آییناین 

هـاي   گیـري از سـایر کانـال    مکن اسـت بـا بهـره   متأمین مالی یک طرح از طریق تأمین مالی حامی  )481( ماده

 ارتباطی شبکه بانکی به صورت همزمان صورت پذیرد.
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در هـر   ایـ نامـه،   مفاد طـرح  يدر اجرا يتخلف مجر ای يمجر نامه در صورت کشف فساد در طرح )482( ماده

بـه   یافتیـ مکلف است نسبت بـه اسـترداد وجـوه در    يمتعذّر گردد، مجر لینامه به هر دل طرح يکه اجرا یصورت

نسـبت بـه    یانونق فاتیبدون تشر تواند ی. در صورت استنکاف بانک مدیبانک و جبران خسارت وارده اقدام نما

از قـرارداد و   يریـ گ به اسـتناد و بهـره   اینزد خود اقدام  يو خسارت وارده از اموال مجر یداختبرداشت وجوه پر

 یالزم را جهت استرداد وجوه پرداختـ  یاقدامات قانون ،یادله قانون ریو سا یافتیدر ناتیتضم ن،یما ب یتوافقنامه ف

. بانـک مکلـف اسـت منـابع     دیاقدام نما انیبانک و عنداالقتضاء حام بهو الزام به جبران خسارت وارده  يبه مجر

آنها مسترد و در صورت تعذّر به مدت ده سال در  یقانون ندگانینما ای انیشده را در صورت امکان به حام عیتجم

 .دیمدت مذکور به عنوان مال مجهول المالک منظور نما يو پس از انقضا يحساب واسط نگهدار

نامـه و مجـري از    ریز فعالیت و اسناد و مستندات طـرح در تأمین مالی حامی بانک مکلف به انتشار  )483( ماده

 باشد. نامه تا یک سال پس از پایان طرح در سامانه تأمین مالی جمعی خود می زمان قبول طرح

لینـک  و  جمعـی تأمین مالی سامانه  رائه زیرسیستم تأمین مالی حامی را دربانک شرایط الزم براي ا )484( ماده

 نماید. فراهم می هاي اجتماعی درگاه پرداخت خود در شبکه

نماید که اطالعات مندرج در سامانه  اي طراحی می را به گونه خود  جمعیتأمین مالی بانک سامانه  )485( ماده

هاي کاربري و صفحات  به صورت خودکار در حسابزیرسیستم تأمین مالی حامی هاي  طرحدر ارتباط با مزبور 

 هاي اجتماعی رایج ارسال و درج شود. وب در شبکه

ي تأمین مالی حامی، مبالغ تجمیع شده باید در هر لحظه به صورت برخط در سامانه ها براي طرح )486( ماده

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

هاي اجتماعی  هاي تأمین مالی حامی باید شناسه کاربري و آدرس صفحات شبکه مجري در طرح )487( ماده

را  جمعیتأمین مالی هاي سامانه  و امکان درج خودکار اعالنات و آپدیتاعالم نک با بهکه در آن عضو است را 

 صفحات خود فراهم آورد.در 
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 (PPL): تأمین وام جمعی 34 فصل

پرداخت بانک  به تأمین مالی مجري يخود را براتأمین وام جمعی، وام دهنده وجه وام در  )488( ماده

نامه  مطابق طرحبه صورت قرض بدون بهره شده را  د. بانک پس از دریافت یا کسر کارمزد، منابع تجمیعنمای می

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

تواند شخصی  شوند مجري می هایی که با زیرسیستم تأمین وام جمعی تأمین مالی می در طرح )489( ماده

 حقیقی یا حقوقی باشد.

این صورت باید تضمینات و وثایق مأخوذه تواند خارج از کشور باشد. در  محل اجراي طرح می )490( ماده

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

این  (CFS): سامانه تأمین مالی جمعی 39فصل  موضوع جمعی بانک از طریق سامانه تأمین مالی  )491( ماده

 رساند. مندان به اعطاي وام به مجري مینامه مجري را به اطالع عالق هاي اجتماعی طرح و شبکهنامه  آیین

هاي مالی بانکداري مشارکت راستین  تأمین مالی یک طرح از طریق سیستم پایه یا سایر زیرسیستم )492( ماده

معی نخواهد بود. لکن در صورت اخیر مانع تأمین مالی بخشی از منابع مالی همان طرح از طریق تأمین وام ج

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

 بانک ارائه نماید. 

هاي ارزیابی، نظارت و کارمزد  مبلغ طرح ممکن است شامل هزینهدر زیرسیستم تأمین وام جمعی،  )493( ماده

 بانک باشد.

نامه داراي سقف مبلغی معین و تاریخ شروع و پایان مشخص  وام جمعی، طرحدر زیرسیستم تأمین  )494( ماده

نامه، بانک اعالنات خود  و سررسیدهاي بازپرداخت وام بوده و در رأس تاریخ اتمام یا پس از تجمیع مبلغ طرح

نماید و پس از آن  هاي اجتماعی خود حذف می سایت سامانه تأمین وام جمعی یا صفحات شبکه را از وب
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 ریافتی براي طرح قبول نخواهد کرد.د

نامه در زیرسیستم تأمین وام جمعی در راستاي مشروعیت طرح و راستی آزمایی آن  ارزیابی طرح )495( ماده

 نماید. نامه اظهار نظر نمی مورد سودآور بودن طرح است. واحد ارزیابی در

الی مجري میزان و نحوة اعمال مقررات مربوط به شفافیت مدر زیرسیستم تأمین وام جمعی،  )496( ماده

و  اطالعات مجري: افشاي 12فصل  و افشاي اطالعات مجري موضوع  : شفافیت مالی مجري11فصل  موضوع 

را ارزیاب هنگام  سابرسی: ح14فصل  و حسابرسی موضوع  : حکمرانی مجري13فصل  حکمرانی مجري موضوع 

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

در زیرسیستم تأمین وام جمعی، مجري مکلف است تا تضمینات یا وثایق الزم براي ضمانت حسن  )497( ماده

 نک بسپارد. نامه نزد با اجراي طرح و استفاده صحیح از منابع تجمیع شده را طبق طرح

 نامه به عالوه مارژ متعارف بانک خواهد بود. مبلغ وثیقه برابر با رقم طرح -1

 تضمینات و وثایق مجري پس از پایان طرح و بازپرداخت وام آن آزاد خواهد شد. -2

دهنده پس از پرداخت وجه وام تا آخرین سررسید، حق انصراف و  تأمین وام جمعی، وامدر  )498( ماده

 تتمۀ منابع خود را ندارد. درخواست استرداد تمام یا 

امانی بوده و ثبت حسابداري آن  منابع تجهیز شده براي اجراي طرح در زیرسیستم تأمین وام جمعی )499( ماده

 گیرد.  می نامه صورت این آیین حسابداري مشارکت راستین :15فصل   )255ماده (  وفق

در زیرسیستم تأمین وام جمعی مجري مکلف است در سررسیدهاي بازپرداخت وام مبالغ تعیین  )500( ماده

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

 نماید. می

دهندگان از محل تضمینات و  صورت عدم ایفاي تعهدات مجري بانک نسبت به وصول مطالبات وام : درتبصره

 هاي مربوط به اجرا از محل وصول مطالبات کسر خواهد شد. دارد. هزینه دهنده مسترد می وثایق اقدام و به وام
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منابع تجمیع  درصدو نیم کارمزد بانک بابت ارائه خدمات زیرسیستم تأمین وام جمعی، معادل یک  )501( ماده

 شود. باشد که از مجري دریافت یا از محل منابع تجمیعی برداشت می شده می

اي  بانک براي ارائه خدمات زیرسیستم تأمین وام جمعی، بابت ارزیابی و نظارت، حداکثر هزینه )502( ماده

 هاي بانک : دریافتی18فصل  مذکور در هاي اقتصادي موضوع مواد  هاي ارزیابی و نظارت طرح برابر با ثلث هزینه

 اشت خواهد کرد.را از مجري دریافت یا از محل منابع تجمیعی برد

 کارمزد وصول مطالبات از محل منابع حاصل از اجراي تضمینات و وثایق برداشت خواهد شد. )503( ماده

فصل  موضوع  جمعیتأمین مالی سامانه  دروام جمعی  هاي تأمین طرح رائهي ابانک شرایط الزم برا )504( ماده

 نماید. فراهم میرا هاي اجتماعی  و درگاه پرداخت خود در شبکه (CFS) : سامانه تأمین مالی جمعی 39

نماید که اطالعات مندرج در سامانه  اي طراحی می را به گونه خود  جمعیتأمین مالی نه بانک ساما )505( ماده

هـاي اجتمـاعی    هاي کاربري و صفحات شبکه مزبور در ارتباط با تأمین وام جمعی به صورت خودکار در حساب

 رایج ارسال و درج شود.

به صورت برخط در سامانه هاي تأمین وام جمعی، مبالغ تجمیع شده باید در هر لحظه  براي طرح )506( ماده

 هاي اجتماعی بانک و مجري به عموم ارائه شود. جمعی بانک و صفحات شبکهتأمین مالی 

هاي اجتماعی  هاي تأمین وام جمعی باید شناسه کاربري و آدرس صفحات شبکه مجري در طرح )507( ماده

را  جمعیتأمین مالی نه هاي ساما و امکان درج خودکار اعالنات و آپدیتاعالم بانک به که در آن عضو است را 

 صفحات خود فراهم آورد.در 

 (RSB): اوراق مبادله راستین 35 فصل

اوراق بهادار دیجیتال است که بر اساس عقد مبادله بین مبادل و  (RSB)25اوراق مبادله راستین  )508( ماده

25 Rastin Swap Bond (RSB) 
 



 

ده و به آنها هر دو به یک اندازه است. متبادل ناشر اوراق بو مدت گردد بطوریکه بدل و مبدل و متبادل منعقد می

میزان ارزش اسمی آن به مبادل بدهکار است و باید در سررسید (اول/بدل) به دارنده اوراق (مبادل) بپردازد. 

) (یا مدت مبدلآن ( مدت ) مبدل را به همان میزان ومدت بدلآن ( مدت متبادل متعهد است تا به اندازه بدل و

 در مبلغ بدل مساوي همین حاصلضرب براي بدلمدت و مبلغ را اختیار کند که حاصلضرب  مدت ترکیبی از

شود تا مبدل را  و مبلغ مبدل باشد)، در اختیار مبادل قرار دهد و در سررسید (دوم/مبدل) مبادل متعهد می مدت

 به متبادل پرداخت نماید. 

از نرخ بهره  و مبدل مدت بدل: در اوراق مبادله راستین مبادل و متبادل نباید در محاسبه مبلغ اسمی یا 1تبصره 

 استفاده کنند و الزاماً باید حاصلضرب اخیر همواره رعایت شود. 

نماید تا منابع طرف  براي هر یک از طرفین طرف دیگر را مجاز میسررسید در تأخیر در ایفاي تعهد  :2تبصره 

/ بدل ( دتدر م مبدل)/ بدل ( بلغمحاصلضرب تر نزد خود به عاریه نگه دارد بطوریکه  به مدتی اضافهمقابل را 

 بعالوه مدت تأخیر دربدل) / مبدل ( مدتمبلغ مبدل (/ بدل) در مجموع  يحاصلضرب برا نیهم يمساومبدل) 

 .باشدبدل) / مبدل (مبلغ 

شود.  هاي بدل و مبدل و طول دوره فترت با توافق طرفین هنگام انعقاد عقد مبادله تعیین می مدت :32تبصره

شود. دوران فترت در اوراق مبادله  ، سررسید مبدل نامیده میمدت مبدلو پایان ، سررسید بدل مدت بدلپایان 

 است. مدت مبدلراستین فاصله زمانی بین سررسید بدل تا آغاز 

تواند بصورت ریالی و ارزي صادر شود. در هر حالت باید جنس بدل با جنس  : اوراق مبادله راستین می4تبصره 

 شند مگر اوراق مبادله راستین بانک مرکزي.مبدل یکسان و از یک پول واحد با

تواند هم پرداخت منابع و هم دریافت منابع باشد در این صورت مبدل باید به ترتیب دریافت  : بدل می5تبصره 

 منابع و پرداخت منابع متناسب با آن از یک پول واحد و با رعایت شرایط این ماده باشد.

راستین  مبادله مرکزي، اوراق بانک راستین مبادله نوع کلی اوراق در چهار راستین مبادله اوراق: 6تبصره 
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 قابل صدور و انتشار است. تجاري راستین مبادله بانکی و اوراق راستین مبادله خزانه، اوراق

با توجه به اینکه اوراق مبادله راستین مبتنی بر عمل مشارکت نیست و فقط حاکی از مبادله دارایی در : 7تبصره 

از  یول نیست مشارکت راستینهاي مالی  طرفین است مشمول قواعد سیستم پایه و زیرسیستم زمان بین

 .دینما یاستفاده م نیراست یبازار گواهسازمان و تشکیالت و  ریآن نظ يها رساختیز

 مرکزي به شرح ذیل است: بانک راستین مبادله شرایط اوراق )509( ماده

لی و ارزي نسبت به صدور و انتشار اوراق مبادله هاي پو تواند به منظور اجراي سیاست بانک مرکزي می -1

 راستین وفق قانون بانکداري راستین اقدام نماید. 

جهت اجراي سیاستهاي مالی و مدیریت منابع مالی از محل بودجه عمومی یا بودجه اختصاصی دولت  -2

بینی  بند منوط به پیشتواند اقدام به خرید یا فروش اوراق مبادله راستین بانک مرکزي نماید. اجراي این  می

 آن در قوانین بودجه سنواتی دولت است. 

باشند و نزد  می مرکزي بانک نظارت که تحت اعتباري مؤسسات و اي توسعه تخصصی، تجاري، بانکهاي -3

توانند اقدام به خرید اوراق مبادله راستین بانک  بانک مرکزي داراي ذخایر قانونی و احتیاطی هستند می

افقی یا قیمت بازار نمایند و در صورت تمایل اوراق مزبور را به بانک مرکزي یا مرکزي به قیمت تو

 اشخاص موضوع این ماده بفروشند. 

تواند اوراق مبادله  هاي ارزي کشور، بانک مرکزي می به منظور تنظیم و مدیریت نرخ ارز و تراز پرداخت -4

 ارزي یا ریالی صادر نماید.

هاي پولی انبساطی و انقباضی از طریق عملیات بازار باز  جراي سیاستتواند در راستاي ا بانک مرکزي می -5

 اقدام به خرید یا فروش اوراق مبادله راستین بانک مرکزي نماید.

و سایر مشخصات اوراق مبادله راستین بانک مرکزي را بانک مرکزي تعیین  مدت مبدلو  مدت بدل -6

 نماید.  می
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تواند توسط نهادهاي مندرج در بندهاي  ین بانک مرکزي فقط میخرید و فروش و انتقال اوراق مبادله راست -7

 این ماده و بین یکدیگر صورت پذیرد.  5و  2و  1

) وفق قانون بانکداري NSSSSبانک مرکزي مکلف است از طریق سامانه تسویه اوراق بهادار غیرربوي ( -8

: تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي 45فصل  و  ،(RCM): بازار گواهی راستین 38فصل  راستین و 

(NSSSS) ق فوق الذکر را فراهم نماید.نامه بستر الزم براي خرید و فروش و انتقال اورا آیین، این 

این ماده قابل خرید و  7حق دریافت مبدل (امتیاز مبدل) در اوراق مبادله راستین بانک مرکزي وفق بند  -9

فروش و انتقال است. شرایط و مدت دوران فترت را بانک مرکزي قبل از صدور و انتشار اوراق مزبور معین 

 نماید.  می

 خود دوران فترت اوراق مبادله راستین بانک مرکزي را ساقط نماید. تواند به تشخیص بانک مرکزي می  -10

تواند اوراق مبادله راستین بانک مرکزي را به نحوي صادر نماید که بدل به یک ارز (یا  بانک مرکزي می  -11

ریال) و مبدل به ارز دیگر (یا ریال) باشد. بانک مرکزي شرایط موضوع این بند را هنگام صدور اوراق 

و عرضه آن ارز بدل یا مبدل را تغییر دهد. حاصلضرب رقم  تواند پس از صدور کند و نمی مشخص می

باید هنگام صدور اوراق بر اساس  مدت مبدلو حاصلضرب رقم اسمی مبدل در  مدت بدلاسمی بدل در 

 نرخ تسعیر به ریال در زمان صدور مساوي باشد. 

تر یا باالتر از  مرکزي را در بازار اولیه به قیمتی پایین تواند اوراق مبادله راستین بانک بانک مرکزي نمی  -12

 قیمت اسمی اوراق عرضه کند. 

مورد استفاده  7تواند به عنوان تضمین نزد نهادهاي مندرج در بند  اوراق مبادله راستین بانک مرکزي می  -13

 قرار گیرد. 

 : عبارتند از شرایط اوراق مبادله راستین خزانه )510( ماده

ور اجراي سیاست مالی و مدیریت بودجه خود نسبت به صدور و انتشار اوراق مبادله تواند به منظ دولت می -1
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داریکل وزارت امور اقتصادي و دارائی اقدام  راستین خزانه وفق قانون بانکداري راستین از طریق خزانه

 نماید. 

بادله راستین هاي پولی و ارزي اقدام به خرید و فروش اوراق م تواند جهت اجراي سیاست بانک مرکزي می -2

 خزانه نماید. 

 که تحت اعتباري مؤسسات و اي توسعه تخصصی، تجاري، این ماده صرفاً بانکهاي 2و  1با رعایت بندهاي  -3

توانند اوراق  باشند و نزد بانک مرکزي داراي ذخایر قانونی و احتیاطی هستند می می مرکزي بانک نظارت

ریداري و یا آن را مجدداً به بانک مرکزي یا سایر بانکها و مبادله راستین خزانه را از طریق بانک مرکزي خ

 موسسات اعتباري مزبور به قیمت توافقی یا قیمت بازار بفروشند.

 شود.  اوراق مبادله راستین خزانه فقط ریالی صادر می -4

ید یا هاي پولی خود از طریق عملیات بازار باز اقدام به خر تواند در راستاي اجراي سیاست بانک مرکزي می -5

 فروش اوراق مبادله راستین خزانه نماید.

و سایر مشخصات اوراق مبادله راستین خزانه منجمله دوره فترت را خزانداریکل  مدت مبدلو  مدت بدل -6

نماید. چنانچه سررسید بدل یا مبدل خارج از  وزارت امور اقتصادي و دارائی هنگام انتشار اوراق معین می

هاي سنواتی سالهاي بعد  هاي الزم را در بودجه بینی مکلف است تا پیش یک سال مالی قرار گیرد دولت

 خود بعمل آورد. 

تواند توسط بانک مرکزي و  خرید و فروش و انتقال اوراق مبادله راستین خزانه و حق امتیاز مبدل فقط می -7

حقوقی  این ماده صورت پذیرد. سایر اشخاص حقیقی و 3سایر بانکها و موسسات اعتباري موضوع بند 

هاي عامل دولتی خریداري نمایند. بانکهاي عامل دولتی فروشنده  توانند این اوراق را با عاملیت بانک می

 مسئولیت مالی این اوراق را بر عهده خواهند داشت. 

مکلفند تا از طریق سامانه تسویه اوراق بدون کاغذ  7بانک مرکزي و بانک عامل دولتی موضوع بند  -8
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(تسویه  45فصل  (بازار گواهی راستین) و  38فصل  فق قانون بانکداري راستین و ) وNSSSSغیرربوي (

له نامه بستر الزم براي خرید و فروش و انتقال اوراق مباد آیین)) این NSSSSاوراق بدون کاغذ غیرربوي (

 راستین خزانه را فراهم آورند.

این ماده قابل خرید و فروش و  7حق دریافت مبدل (امتیاز مبدل) در اوراق مبادله راستین خزانه وفق بند  -9

داریکل وزارت امور اقتصادي و دارایی قبل از صدور و  انتقال است. شرایط و مدت دوران فترت را خزانه

 نماید.  انتشار اوراق مزبور معین می

تواند دوران فترت اوراق مبادله راستین خزانه که هنگام صدور معین و مشخص شده است را  دولت نمی  -10

 ساقط نماید. 

تر یا باالتر از  توانند اوراق مبادله راستین خزانه را در بازار اولیه به قیمتی پایین دولت یا بانک مرکزي نمی  -11

 قیمت اسمی اوراق عرضه کنند. 

 تواند به عنوان تضمین مورد استفاده قرار گیرد.  ن خزانه میاوراق مبادله راستی  -12

 باشد:  شرایط اوراق مبادله راستین بانکی به شرح ذیل می )511( ماده

باشند و نزد  می مرکزي بانک نظارت که تحت اعتباري مؤسسات و اي توسعه تخصصی، تجاري، بانکهاي -1

ور مدیریت منابع و مصارف خود در طول توانند به منظ آن بانک داراي ذخایر قانونی و احتیاطی هستند می

 زمان، نسبت به صدور و انتشار اوراق مبادله راستین بانکی وفق قانون بانکداري راستین اقدام نمایند. 

داریکل وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي  این ماده و خزانه 1کلیه اشخاص مندرج در بند  -2

ه راستین بین بانکی نموده و مجددا آن را به فروشنده و دیگر اشخاص توانند اقدام به خرید اوراق مبادل می

 مزبور به قیمت توافقی یا قیمت بازار منتقل یا بفروشند. 

 تواند ارزي یا ریالی باشد.  اوراق مبادله راستین بانکی می -3

 نماید.  یو سایر مشخصات اوراق مبادله راستین بین بانکی را بانک ناشر تعیین م مدت مبدلو  مدت بدل -4
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 2و  1تواند توسط نهادهاي مندرج در بندهاي  خرید و فروش و انتقال اوراق مبادله راستین بانکی فقط می -5

 این ماده بین یکدیگر صورت پذیرد. 

: بازار 38فصل  بانک ناشر مکلف است از طریق سامانه بازار گواهی راستین وفق قانون بانکداري راستین و  -6

نامه بستر الزم  آییناین  ،(NSSSS): تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي 45فصل  ، و (RCM)گواهی راستین 

 فروش و انتقال اوراق فوق الذکر را فراهم آورد.  براي خرید،

این ماده قابل خرید، فروش و  5حق دریافت مبدل (امتیاز مبدل) در اوراق مبادله راستین بانکی وفق بند  -7

 نماید.  انتقال است. شرایط و مدت دوران فترت را بانک ناشر قبل از صدور و انتشار اوراق مزبور معین می

د اوراق مبادله راستین بانکی را به نحوي صادر نماید که بدل به یک ارز (یا ریال) و مبدل توان بانک ناشر می -8

کند و  به ارز دیگر (یا ریال) باشد. بانک ناشر شرایط موضوع این بند را هنگام صدور اوراق مشخص می

مدت ل در تغییر دهد. حاصلضرب رقم اسمی بد تواند پس از صدور و عرضه آن ارز بدل یا مبدل را نمی

باید هنگام صدور اوراق بر اساس نرخ تسعیر به ریال در  مدت مبدلو حاصلضرب رقم اسمی مبدل در  بدل

 زمان صدور مساوي باشد. 

تر یا باالتر از قیمت اسمی  تواند اوراق مبادله راستین بانکی را در بازار اولیه به قیمتی پائین بانک ناشر نمی -9

 اوراق عرضه کند. 

این ماده مورد استفاده  5تواند به عنوان تضمین نزد نهادهاي مندرج در بند  له راستین بانکی میاوراق مباد  -10

 قرار گیرد. 

ها و نهادهاي عمومی  ها و موسسات خصوصی، سازمان ها، شرکت اشخاص حقوقی نظیر شهرداري )512( ماده

توانند از طریق بانک  اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات غیردولتی و نظایر آن و همچنین اشخاص حقیقی می

شرایط اوراق مبادله راستین تجاري به . عامل اقدام به صدور، انتشار و فروش اوراق مبادله راستین تجاري نمایند

 شرح ذیل است:
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تواند با اخذ کارمزد نسبت به اجراي مفاد این ماده تحت نظارت واحدهاي ارزیابی و امین  بانک عامل می -1

اده اخیر الذکر اقدام به صدور، انتشار و فروش اوراق مبادله راستین تجاري خود براي اشخاص مذکور در م

 نماید. 

توانند اقدام به خرید، فروش و انتقال اوراق مبادله راستین تجاري نموده  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می -2

 ند. و مجددا آن را به فروشنده یا دیگر اشخاص به قیمت توافقی یا قیمت بازار منتقل یا بفروش

تواند اوراق مبادله راستین تجاري را ارزي یا ریالی بنا به درخواست اشخاص مندرج در  بانک عامل می -3

 صدر این ماده صادر نماید. 

و سایر مشخصات اوراق مبادله راستین تجاري را بانک ناشر بر اساس درخواست  مدت مبدلو  مدت بدل -4

 نماید.  هاي اجرایی آن تعیین می هنام ینیمتقاضی و وفق قانون بانکداري راستین و آ

: بازار 38فصل  بانک ناشر مکلف است از طریق سامانه بازار گواهی راستین وفق قانون بانکداري راستین و  -5

نامه بستر  آیین، این (NSSSS): تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي  45فصل  ، و (RCM)گواهی راستین 

 الزم براي خرید، فروش و انتقال اوراق فوق الذکر را فراهم آورد. 

متقاضی و حداقل متجاوز از جمع مبلغ  بانک عامل مکلف است تا نسبت به اخذ ضمانتنامه بانکی کافی از -6

تواند در عوض  اسمی بدل و مبدل قبل از صدور و انتشار اوراق مبادله راستین تجاري اقدام نماید. بانک می

ضمانتنامه بانکی اقدام به پذیرش سایر وثایق و تضمینات نماید در این حالت تعهدات مبادل بر عهده بانک 

 است. 

درخواست متقاضی انتشار اوراق مبادله راستین تجاري اوراق مزبور را به نحوي  تواند حسب بانک عامل می -7

صادر نماید که بدل یک ارز (یا ریال) و مبدل به ارز دیگر (یا ریال) باشد. بانک عامل شرایط موضوع این 

را  تواند پس از صدور و عرضه آن، ارز بدل یا مبدل بند را باید قبل از صدور اوراق مشخص کند و نمی

باید  مدت مبدلو حاصلضرب رقم اسمی مبدل در  مدت بدلتغییر دهد. حاصلضرب رقم اسمی بدل در 
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 هنگام صدور اوراق بر اساس نرخ تسعیر به ریال در زمان صدور مساوي باشد. 

اسمی  تر یا باالتر از قیمت تواند اوراق مبادله راستین تجاري را در بازار اولیه به قیمتی پائین بانک عامل نمی -8

 اوراق عرضه کند. 

تواند به میزان قیمت اسمی بدل به عنوان تضمین مورد استفاده قرار گیرد  اوراق مبادله راستین تجاري می -9

 مگر براي درخواست انتشار اوراق مبادله راستین تجاري جدید.

ل توسط مبادل بانک عامل مکلف است تا از طریق پروتک مدت بدلدر صورت عدم ایفاي تعهد در   -10

نامه) و تضمینات بانکی اخذ  آییناین  (IWP): پروتکل برداشت بین بانکی 44فصل  برداشت بین بانکی (

 اید. شده نسبت به وصول مطالبات دارنده اوراق مبادله راستین تجاري (متبادل) اقدام نم

بانک عامل در عقد مبادله از طریق عقد مواسطه نسبت به ارائه خدمات صدور و انتشار اوراق مبادله راستین   -11

 نماید.  تجاري اقدام می

تواند با توافق طرفین عقد مبادله بازپرداخت بدل یا مبدل را به اقساط معین نماید در این حالت باید  بانک می  -12

هاي آنها و همین فرمول براي مبدل مدت می اقساط بدل در طول زمانهاي مبالغ اس مجموع حاصلضرب

 یکسان باشد. 

را به میزانی  مدت مبدلدر صورت وقوع تاخیر در عملیات بازپرداخت بدل بانک عامل موظف است تا   -13

یکسان  مدت مبدلجدید و مبلغ اسمی مبدل در  مدت بدلافزایش دهد تا حاصلضربهاي مبلغ اسمی بدل در 

 باشد.

این ماده تضمین کافی اخذ  6بانک مکلف است در هر دو حالت بدل و مبدل از اطراف قرارداد وفق بند   -14

 نماید. 

گذاري نموده تواند در قالب اوراق مبادله راستین تجاري منابع مالی خود را نزد بانک سپردهگذار می سپرده  -15

 و در ازاي آن اوراق مبادله راستین تجاري دریافت نماید. 
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تواند اوراق خود را در هر زمان و به قیمت اسمی به بانک واگذار ارنده اوراق مبادله راستین تجاري مید  -16

کند و بانک ملزم به بازپرداخت فوري سپرده دارنده اوراق خواهد بود در این حالت امتیاز مبدل از وي 

 شود. سلب می

شود که  بدل (امتیاز مبدل) برخوردار میدارنده اوراق مبادله راستین در سررسید بدل از حق دریافت م -17

تواند این حق را در هر زمان (قبل یا بعد سررسید) در بازار گواهی راستین به دیگري منتقل کند یا  می

 بفروشد.

تواند پس از سررسید بدل به همان مدت و مبلغ اسمی اوراق به دارنده اوراق وام قرض الحسنه بانک می  -18

 که حاصلضرب مدت و مبلغ بدل برابر با حاصلضرب مدت و مبلغ مبدل باشد.وريبدون بهره اعطاء نماید بط

در سررسید بدل آخرین دارنده اوراق با مراجعه به بانک، مبلغ بدل خود را دریافت و پس از این تاریخ،   -19

 نماید. بانک بر اساس قوانین و مقررات جاري، به دارنده اوراق، وام قرض الحسنه بدون بهره اعطا می

نامه فصل سوم قانون  آییناخذ مبدل منوط به احراز شرایط کلی اعطاي تسهیالت و مقررات مربوط در   -20

 باشد. بانک موظف است تا در اعطاء عملیات بانکی بدون ربا و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه می

 ید. تسهیالت به دارنده اوراق، مقررات مربوط به تسهیالت قرض الحسنه را رعایت نما

 بانک باید بازار ثانویه امتیاز مبدل مترتب بر اوراق مبادله راستین را در شبکه اینترنتی خود تشکیل دهد.   -21

تواند از محل  امتیاز وام مترتب بر اوراق قابل خرید و فروش در بازار گواهی راستین بانک بوده و بانک می  -22

د دریافت و بطور آنالین از حساب طرفین کسر خرید و فروش اوراق از طرفین (خریدار و فروشنده) کارمز

 نماید.

پس از سررسید بدل به دارنده اوراق، امتیاز دریافت وام تعلق گرفته و دارنده این امتیاز مجاز است تا امتیاز  -23

 دریافت وام خود را در بازار گواهی راستین بانک به قیمت توافقی یا بازار به متقاضیان واگذار نماید.

تواند تا سررسید، امتیاز استفاده از وام قرض الحسنه را همراه اوراق خود از طریق بازار  ق میدارنده اورا -24
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 بانک عامل به قیمت توافقی یا بازار به متقاضیان واگذار نماید.  سایت وب گواهی راستین در

 باشد.  آخرین دارنده اوراق واجد امتیاز دریافت مبدل در سررسید می -25

سایت بانک صورت  اوراق صادره توسط بانک و امتیاز دریافت مبدل از طریق وبکلیه نقل و انتقاالت  -26

هاي صادره خود را ثبت و در هر  گرفته و بانک موظف است تا کلیه عملیات نقل و انتقال اوراق و امتیاز وام

 زمانی امکان رهگیري عملیات را داشته باشد. 

 (RSD)مبادله راستین  سپرده: 36 فصل

حسابی بانکی است که بر اساس عقد مبادله بین مبادل و متبادل منعقد  سپرده مبادله راستین )513( ماده

آنها هر دو به یک اندازه است. متبادل بانک بوده و به میزان ارزش اسمی  مدت گردد بطوریکه بدل و مبدل و می

تعهد است گذار است بدهکار است و باید در سررسید (اول/بدل) به مبادل بپردازد. بانک م آن به مبادل که سپرده

و  مدت ) (یا ترکیبی ازمدت مبدلآن ( مدت ) مبدل را به همان میزان ومدت بدلآن ( مدت تا به اندازه بدل و

و مبلغ مبدل  مدت در مبلغ بدل مساوي همین حاصلضرب براي مدت بدلمبلغ را اختیار کند که حاصلضرب 

شود تا مبدل را به بانک  گذار متعهد می سپرده گذار قرار دهد و در سررسید (دوم/مبدل) باشد)، در اختیار سپرده

 پرداخت نماید. 

و مبدل از نـرخ بهـره    مدت بدل: در سپرده مبادله راستین مبادل و متبادل نباید در محاسبه مبلغ اسمی یا 1تبصره 

 استفاده کنند و الزاماً باید حاصلضرب اخیر همواره رعایت شود. 

شـود. دوران فتـرت در    ، سررسید مبـدل نامیـده مـی   مدت مبدلو پایان  ، سررسید بدلمدت بدل: پایان 2تبصره 

 است. مدت مبدلمبادله راستین فاصله زمانی بین سررسید بدل تا آغاز  سپرده

تواند بصورت ریالی و ارزي صادر شود. در هر حالت باید جنس بدل با جنس  : سپرده مبادله راستین می3تبصره 

 اشند.مبدل یکسان و از یک پول واحد ب
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ها و موسسات اعتباري که داراي ذخایر قانونی و احتیاطی نزد بانک مرکزي باشند طبق  بانک )514( ماده

توانند مبادرت به افتتاح سپرده مبادله راستین  نامه اجرایی بانکداري راستین می شرایط مصرح در این قانون و آئین

 نمایند.

 ن کافی اخذ نماید. گذار تضمی بانک مکلف است براي حسن ایفاي تعهدات از سپرده )515( ماده

تواند از طریق پروتکل برداشت  در صورت عدم ایفاي تعهد در سررسید (دوم/مبدل) متبادل می )516( ماده

و تضمینات بانکی اخذ شده نسبت  نامه این آیین (IWP): پروتکل برداشت بین بانکی 44فصل  موضوع بین بانکی 

 به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

پس از وصول مبدل، آن تواند  بادل میتبدل) مم/دومایفاي تعهد در سررسید ( تأخیر دردر صورت  )517( ماده

در مبلغ بدل  بعالوه مدت تأخیر مدت بدلمجموع حاصلضرب را به مدتی نزد خود به عاریه نگه دارد بطوریکه 

 .مبلغ مبدل باشد در مدت مبدلمجموع  ياصلضرب براح نیهم يمساو

گذار بازپرداخت مبدل را به اقساط معین نماید در این حالت باید  تواند با توافق سپرده بانک می )518( ماده

 هاي آنها و همین فرمول براي مبدل یکسان باشد.مدت هاي مبالغ اسمی اقساط بدل در طول مجموع حاصلضرب

نامه فصل  در آیینبه آن کلی اعطاي تسهیالت و مقررات مربوط  اخذ مبدل منوط به احراز شرایط )519( ماده

که معطوف به صالحیت نظیر مقررات مربوط به تسهیالت قرض الحسنه سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا 

  باشد. میناست تسهیالت گیرنده 

 26  (RSC)مبادله راستین  کارت: 37 فصل

مبادل و متبادل منعقد  نیعقد مبادله باست که بر اساس  یکارت بانک کی نیکارت مبادله راست )520( ماده

 زانیاندازه است. مبادل صادرکننده کارت بوده و به م کیآنها هر دو به  مدت بدل و مبدل و کهیبطور گردد یم

26 Rastin Swap Card (RSC) 
 



 

کارت (مبادل)  ادرکننده(اول/بدل) به ص دیدر سررس دیآن از متبادل طلبکار است و متبادل با یارزش اسم

مدت آن ( مدت و زانی) مبدل را به همان ممدت بدلآن ( مدت ا به اندازه بدل وبپردازد. متبادل متعهد است ت

 نیهم يدر مبلغ بدل مساو مدت بدلکند که حاصلضرب  اریو مبلغ را اخت مدت از یبیترک ای) (مبدل

(دوم/مبدل) متبادل متعهد  دیمبادل قرار دهد و در سررس اریو مبلغ مبدل باشد)، در اخت مدت يحاصلضرب برا

 .دیتا مبدل را به مبادل پرداخت نما شود یم

و مبدل از نـرخ بهـره    مدت بدل: در کارت مبادله راستین مبادل و متبادل نباید در محاسبه مبلغ اسمی یا 1تبصره 

 استفاده کنند و الزاماً باید حاصلضرب اخیر همواره رعایت شود. 

شود. پایان  رفین هنگام انعقاد عقد مبادله تعیین میهاي بدل و مبدل و طول دوره فترت با توافق ط مدت :2تبصره 

شود. دوران فترت در اوراق مبادله راستین  ، سررسید مبدل نامیده میمدت مبدل، سررسید بدل و پایان مدت بدل

 است. مدت مبدلفاصله زمانی بین سررسید بدل تا آغاز 

جنس بدل با جنس مبدل یکسـان و از   ریکهبطوتواند بصورت ریالی و ارزي  : کارت مبادله راستین می3تبصره 

 صادر شود. یک پول واحد باشند

یک ارز در دورة اول و بازپرداخت آن به ارز دیگر در دورة  يارزي برا نیمبادله راست کارت: چنانچه 4تبصره 

را ه دوم در دور گریارز د زانیم يارز برا لیاول نرخ تبد دیکه در سررس ندتعهدمبادل و متبادل مدوم صادر شود 

 . دهندقرار در تسعیر نرخ ارز  لمناط عم

 افتیکارمزد دراز خریدار کارت  نیکارت مبادله راست صدور تواند بابت کارت می صادرکننده )521( ماده

 .دینما

 . دنمای میابالغ و موسسات اعتباري ها  به بانکو تعیین را بانک مرکزي این ماده میزان کارمزد : 1تبصره 

ري که داراي ذخایر قانونی و احتیاطی نزد بانک مرکزي باشند طبق ها و موسسات اعتبا بانک )522( ماده

توانند مبادرت به صدور کارت مبادله  نامه اجرایی بانکداري راستین می شرایط مصرح در این قانون و آئین
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 راستین نمایند.

 گذار تضمین کافی اخذ نماید.  بانک مکلف است براي حسن ایفاي تعهدات از سپرده )523( ماده

تواند از طریق پروتکل برداشت بین  /بدل) مبادل میاولایفاي تعهد در سررسید (در صورت عدم  )524( ماده

نامه و تضمینات بانکی اخذ شده نسبت به  این آیین (IWP): پروتکل برداشت بین بانکی 44فصل  موضوع بانکی 

 وصول مطالبات خود اقدام نماید.

پس از وصول بدل، مبدل تواند  /بدل) مبادل میاولایفاي تعهد در سررسید ( تأخیر دردر صورت  )525( ماده

حاصلضرب  نیهم يدر مبلغ بدل مساو مدت بدلحاصلضرب را به مدتی نزد خود به عاریه نگه دارد بطوریکه 

 .باشدمبلغ مبدل  تأخیر در مدت بعالوه مدت مبدلمجموع  يبرا

بازپرداخت مبدل را به اقساط معین نماید در این حالت باید مجموع  متبادل تواند با توافق  بانک می )526( ماده

 هاي آنها و همین فرمول براي مبدل یکسان باشد.مدت هاي مبالغ اسمی اقساط بدل در طول حاصلضرب

مه فصل سوم نا اخذ بدل منوط به احراز شرایط کلی اعطاي تسهیالت و مقررات مربوط در آیین )527( ماده

قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه نظیر مقررات مربوط به تسهیالت قرض 

  باشد. الحسنه نمی
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 بخش سوم

 هاي مکمل در بانکداري راستین سیستم

 

 (RCM): بازار گواهی راستین 38 فصل

هاي  در معامالت گواهیمشتمل بر تعاریف اصطالحات بکار برده شده  اصطالحات معامالتی: )528( ماده

 شود: راستین در بازار گواهی راستین می

 وجود دارد.بازار گواهی راستین در  آخرین روزي که امکان معامله یک گواهی :آخرین روز معامالتی -1

 توسط مجري در زمان تنظیم قرارداد است.تعهد شده  کاالهايارزش  :ارزش قرارداد -2

و  کاالي مورد نظراز وضعیت  خریدارانه براي اطالع : گزارشی است کاطالعیه معامالتی گواهی -3

 شود. براي عموم منتشر می مشخصات گواهی

جهت اطالع خریداران از وضعیت  بانک اداره مشارکتاي است که توسط  : اعالمیهاعالمیه تحویل -4

 .دشو تحویل کاال به آنها ارائه می

از اقرار  رسیده و حاکی  خریدارت باید به امضا : فرمی است که قبل از فعالیت در بازار معامالبیانیه ریسک -5

 .باشد شخص مذکور نسبت به آگاهی کامل وي از ریسک موجود در این معامالت می

طبق  به خریدار یا مجري سررسید شده توسط فروشنده گواهیکاالهاي موضوع : تسلیم تحویل  -6

 .باشد می قراردادهاي منعقده
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هاي تعریف شده در  شیوهبر مبناي گواهی  ت که در آن معامالتزمانی اس : دوره عادي معامالتی هدور -7

 شود.  بازار گواهی راستین بانک انجام می

است که جهت تسویه وجوه  فروشنده یااعم از خریدار  : حساب بانکی مشتريحساب عملیاتی مشتري -8

 گیرد. می مورد استفاده قرار بانکتوسط 

 باشد. هاي پذیرش شده در تاریخ سررسید می ارزش اسمی کاالي موضوع گواهی: دارایی پایه -9

 .یابد پایان میمعامالت گواهی در آن زمان است که  زمانی: پایانی معامالتزمان   -10

 پذیرد. می صورت : زمانی است که طی آن عملیات مربوط به تسویه گواهیتسویه زمان  -11

 شود. تعریف می  اولین لغایت آخرین روز معامالت گواهی بین : فاصله زمانیدوره معامالت  -12

صادر شده و مالکیت شخص  بانک اداره مشارکت: سندي است که توسط انبارهاي مورد تایید رسید انبار  -13

 کند.  را بر مقدار مشخصی از یک کاال گواهی می

گواهی روز کاري تلقی شده و تعطیلی در ایام   روز جهت انجام معامله تمامی ساعات شبانه: روزکاري  -14

 ل بر آن مترتب نیست.هفته، ماه یا سا

خرید خریدار و یا اعالن فروش فروشنده که منجر به قرار گرفتن در شرایط تعهدي خرید : دستور سفارش  -15

 شود. براي خریدار، یا فروش براي فروشنده می

از آمادگی وي جهت  بانکو به منظور آگاهی  مجريسندي است که توسط  :گواهی آمادگی تحویل -16

 .دشو ارائه میهی ي موضوع گواتحویل کاال

شود تا با رعایت نکات و ضوابط  گري است که از طرف بانک مأمور می : کارگزار یا معاملهبازارگردان -17

 هاي راستین به قیمت بازار آزاد اقدام کند. مالی به دادوستد گواهی

با مشخصات و  (RCM)بانک مکلف است تا نسبت به ایجاد سامانه بازار گواهی راستین  )529( ماده

 زیر اقدام کند: هاي قابلیت
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، VISAالمللی مانند  هاي بانکی عضو شتاب و کارتهاي معتبر بین پرداخت الکترونیک از طریق کارت -1

MASTER ،AMERICAN EXPRESS  در صورت توافق و فراهم شدن امکان دسترسی به درگاه)

 المللی). کارتهاي بین

 امکان حمایت از ارزهاي مختلف.  -2

 ف.امکان حمایت از زبانهاي مختل -3

و سایر ) SWIFT(28، سوئیفت27SEPAالملل مانند  پارچه بین هاي فرابانکی و یک شبکهارتباط با  -4

و پرداخت و تسویه اوراق بهادار  PAYPALهاي پرداخت الکترونیک مانند  کنندگان سرویس ارائه

 هاي صادرکننده کارت و خدمات انتقال وجوه). ) (در صورت توافق با شرکتAPI(29عربی

 براي مبالغ باال.  ARTGSبراي مبالغ کم و  ACH استفاده از -5

 پارچه.  هاي احراز هویت یک و سایر روش IBAN30المللی شبا  شناسه حساب بانکی بیناستفاده از  -6

 سیستم پرداخت الکترونیک  -7

امانه اتاق س  31RTGS(ساتنا) سامانه تسویه ناخالص آنینظیر  هاي انتقال الکترونیک وجوه سیستمارتباط با  -8

تسویه اوراق بهادار هاي  و سامانه شبکه تبادل اطالعات بانکی (شتاب)، ACH32پایاپاي الکترونیکی (پایا) 

 .الکترونیکی

 بانک مرکزي. NSSSS(33( سیستم تسویه اوراق بهادار غیرربويارتباط با  -9

ها  ن اوراق، نقل و انتقال مالکیت، عملیات خرید و فروش مجدد گواهیثبت و نگهداري اطالعات دارندگا -10

ها و اوراق به صورت الکترونیک و یکپارچگی در  و اوراق، احراز هویت دارندگان اوراق، صدور گواهی

27 Single Euro Payment Area (SEPA)  

28 The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
29 Arab Payments and Securities Settlement Initiative (API)  
30 International Bank Account Number (IBAN) 

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

 

http://saderbank.blogfa.com/post-668.aspx
http://saderbank.blogfa.com/post-668.aspx
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236 

 ها و اوراق. اطالعات گواهی

 .گذاري هاي قابل سرمایه رسانی طرح هاي اطالع سیستم -11

 هاي راستین و اوراق بهادار بدون ربا.  ختلف عرضه گواهیایجاد ویترنیهاي الکترونیکی م -12

 هاي پیشنهادي. امکان رویت صف خریداران و فروشندگان و قیمت -13

 برگزاري مزایده و فروش نهایی اوراق بهادار بدون ربا بر اساس قیمتهاي رقابتی.  -14

یمتی باالتر به منظور بازپرداخت اتوماتیک وجوه پس ازخارج شدن از لیست مزایده و قبول پیشنهادهاي ق -15

 شرکت در مزایده.

 Coreپارچه  ها در بانکداري یک هاي مالی داخلی و خارجی و زیرسیستم  یکپارچگی با سایر سیستم -16

banking 

 المللی. هاي بین استاندارهاي انتقال داده -17

 ،34گیري رکوردها و مدیریت جریان عملیات عملیات حسابداري ثبت رکوردها، میز کاري مشتري، ره -18

 حسابرسی، پایش، کنترل و بازرسی.

 .35گزارشهاي مدیریتی برحسب نیاز سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی و مشتري ارائه -19

از نظر سود مورد انتظار، زمان سررسید، اهلیت مجري و سایر مشخصات  36مقایسه تطبیقی اوراق مختلف -20

 کیفی موثر بر ریسک و بازدهی.

 ک نقدینگی، اعتباري، عملیاتی و بازار.مدیریت ریسک سیستم شامل مدیریت ریس -21

 ها و اوراق مالی تعریف شده. ها و سبد گواهی طراحی بلوك -22

 ارائه ابزارها و خدمات تحلیلی و مهندسی مالی. -23

 المللی.  ها و اوراق بر اساس استانداردهاي بین کدینگ گواهی -24

34Workflow Management  
35 Report generator  
36 Business Intelligence 
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المللی  هاي داخلی و بین و بورسها و کارگزارن  بانک مرکزي و بانک سایت وب امکان ارتباط معامالتی با -25

 هاي بانک مرکزي. با تمرکز اطالعات در پایگاه داده

 و غیره. FDIC37هایی نظیر  بیمه انتقال وجوه از طریق سیستم -26

 حمایت از عملیات پرداخت و خرید و فروش توسط موبایل و تلفن و سایر وسائل ارتباطی مشابه. -27

 هاي هوشمند بطور خودکار. لف مانیتورها و گوشیدر ابعاد مخت 38سایت تنظیم ابعاد صفحات وب -28

 هاي اجتماعی برخوردار باشد. و اتصال به شبکه (CMS)39هاي مدیریت محتوا  از قابلیت -29

هاي مشتري از طریق اپراتورهاي مخابراتی  براي انجام پرداخت 40USSD هاي امکان استفاده از سرویس -30

 فراهم باشد.

 هاي موبایل هوشمند فراهم باشد. هاي گوش اختدر پرد 41NFCامکان بکارگیري فنآوري   -31

 رایجهاي اجتماعی  در شبکه  42و صفحات اجتماعیهاي کاربري  بانک اقدام به تأسیس حساب )530( ماده

به صورت خودکار در  43(RCM)بازار گواهی راستین  اعالنات و اطالعات مندرج در سامانهنموده تا 

گذاران بتوانند از  اربران و سپردهرسال و درج شود و کها ا شبکهاین در  اجتماعیهاي کاربري و صفحات  حساب

 سترسی یابند.د  (RCM)طریق آن به صفحات خدمات بازار گواهی راستین 

صفحات مبتنی بر وب و با رعایت آخرین  نامه و مجري بانک براي درج و ارزیابی اطالعات طرح )531( ماده

نامه منطبق  به درج اطالعات خود و طرح تاین صفحات نسب مجریان از طریقکند.  استاندارد کامفار طراحی می

نامه را منطبق با  . صفحات مزبور باید توانایی تحلیل اطالعات طرحاقدام خواهند نمودهاي کامفار  با ورودي

 هاي کامفار داشته باشند.   خروجی

37 Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
38 Responsive 
39 Content Management System (CMS) 
40 Unstructured Supplementary Service Data (USSD) 
41 Near Field Communication (NFC) 
42 Fan Page 
43 Rastin Certificate Market (RCM) 

 



 

به خرید، فروش یا انتقال نسبت توانند در بازار گواهی راستین  گذاران می بانک و سپرده )532( ماده

 هاي راستین خود به قیمت بازار یا به قیمت توافقی اقدام کنند.  گواهی

بانک صادر کننده گواهی ثبت  سایت وب تمامی عملیات انتقال و خرید و فروش الزاماً باید در )533( ماده

هاي  هاي راستین را در پایگاه داده شود. بانک موظف است تا تمامی عملیات انتقال و خرید و فروش گواهی

 م لزوم بتواند رهگیري کند. خود ثبت و در هنگا

تواند شخصاً به خرید (و همچنین فروش یا  مجري همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می )534( ماده

 هاي راستین صادره براي طرح خود از بازار گواهی راستین بانک اقدام کند. انتقال) گواهی

ادار در ارتباط با تواند از فعالیت موازي بازارگردانان و کارگزاران بورس اوراق به بانک می  )535( ماده

اي که به بازارگردان یا  معامالت گواهی راستین استفاده کند. در این ارتباط بانک موظف است در قبال اجازه

اي طراحی کند که بازارگردان یا کارگزار جهت انجام معامله  سایت خود را به گونه دهد وب کارگزار می

مل کند. جزئیات معامله باید در این حالت همانند خرید، سایت بانک ع گواهی مشتریان خود حتماً از طریق وب

 هاي بانک ثبت شود. در پایگاه داده )540ماده ( فروش و انتقال موضوع 

هاي راستین از  تواند جهت پوشش تمام یا بخشی از ریسک گواهی بازارگردان یا کارگزار می )536( ماده

 بیمه به فروش خدمات بیمه گواهی راستین اقدام کند.  هاي طریق شرکت

سایت  هاي راستین را در وب بانک موظف است بازار اولیه و ثانویه معامالت و انتقال گواهی )537( ماده

 اینترنتی خود (بازار گواهی راستین) ایجاد کند. 

انتقال  هنگام هرگونه عملیات خرید، فروش و انتقال قبل از نهایی شدن درخواست خرید، فروش و )538( ماده

شود که مفاد قرارداد و تمامی تعهدات الزم براي عمل  سایت بانک نزد کامپیوتر مشتري باز می اي از وب صفحه

تمامی مفاد » قبول«خرید، فروش و انتقال در آنجا به مشتري ارائه و مشتري موظف است تا با کلیک گزینه 

 کند.  جام معامله را صادر میاجازه ان سایت وب مندرج را قبول کرده و در این حالت صفحه
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شود باید داراي یک شماره سریال  هر گواهی راستین که در پورتال (بازار اولیه) بانک منتشر می )539( ماده

 یکتا در سیستم بانکی باشد.

هاي راستین همگام با جریان انتقال وجه باید در پایگاه  عملیات خرید و فروش و انتقال گواهی )540( ماده

هاي شناسه خریدار و فروشنده، شماره کارت  ه این اطالعات مشخصات شمارههاي بانک ثبت شود. از جمل داده

هاي کد ملی براي اشخاص حقیقی و کد شناسه ثبتی براي  هاي بانکی طرفین، شماره هاي حساب بانکی، شماره

له هاي معام هاي سجلی و ثبتی طرفین، زمان انجام معامله، شماره سریالهاي گواهی اشخاص حقوقی و سایر شناسه

 باشد. یا منتقل شده و اطالعات لوگ سیستم مشتري در زمان انتقال و سایر اطالعات مشابه می

هاي امنیتی الزم ایمنی مناسب را براي انجام عملیات مشتري  بانک موظف است با نصب سیستم )541( ماده

حسابرسی  باشد. فایروالها، 44امنیت تعریف شده بایست بر اساس فاکتورهاي چندگانه احراز هویتفراهم کند. 

هاي ، پاالیش محتواي برنامه46، تشخیص و جلوگیري از نفوذ45مبتنی بر کاربر، شبکه خصوصی مجازي

، تیم واکنش به رخدادهاي 50، مدیریت آسان و امن شبکه 49، رویدادنگاري امن48، حفاظت وب47کاربردي

دها و مالحظات امنیت و استاندار 53، امنیت شبکه و مرکز عملیات52، ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ 51امنیتی

 اطالعات در معماري شبکه اطالعات بانک مد نظر قرار گیرند.

تر استفاده کند.  هاي امنیتی پیشرفته بانک موظف است براي انجام معامالت ارقام بزرگ از سیستم )542( ماده

 باشد. تعریف معامالت ارقام بزرگ بر عهده مدیریت بانک می

ی مشتري باید تمامی اطالعات سجلی یا ثبتی مشتري بانک با دریافت شماره حساب و کدهاي امنیت )543( ماده

هاي خود و در صورت لزوم از بانک طرف قرارداد بازیابی کرده و در جاهاي در نظر گرفته  را از پایگاه داده
44  Multi-Factor Authentication 
45  Virtual Private Network (IPsec VPN, SSL VPN) 
46 Intrusion Prevention System (IPS) 
47  Content Filtering 
48 Webguard 
49 Syslog standard for computer message logging 
50 Simple Network Management Protocol (SNMP) 
51  Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 
52 Penetration Test 
53 Network Security and Operation Center 

 



 

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

  کند. کلیک می» قبول«ه کاربري اقدام بر گزین

شناسه مشتري در بانک و شماره حساب در هر مرحله از خرید، فروش و انتقال مبناي احراز هویت  )544( ماده

 مشتري است. بانک موظف است براي هر مشتري یک شناسه یکتا تعریف کند. 

است تا  المللی موظف المللی و شماره حسابهاي یکتاي بین هاي یکتاي بین بانک با استفاده از شناسه )545( ماده

ها و شماره حسابهاي بین المللی سازگار و از طریق آنها  اي طراحی کند که بتواند با شناسه سیستم خود را به گونه

 تعامل مالی با اشخاص داشته باشد. 

سایت اینترنتی خود، سیستم گزارش گیري مدیریتی را براي سطوح  بانک موظف است تا در وب )546( ماده

 برحسب پارامترهاي مختلف طراحی کند.  مختلف دسترسی به صورت پارامتریک

سایت اینترنتی بانک ضمن اینکه قبل از نهایی  هنگام عملیات خرید، فروش و انتقال گواهی در وب )547( ماده

ها را در اختیار خریدار، فروشنده یا انتقال  شدن عملیات تمامی اطالعات مربوط به قراردادهاي متصل به گواهی

د پس از نهایی شدن معامله یا انتقال، یک نسخه از متن تمامی قراردادها و ده دهنده و انتقال گیرنده قرار می

 کند.  منضمات آنها را به صندوق دریافت نامه الکترونیکی خریدار یا انتقال گیرنده ارسال می

هاي اصلی سامانه اینترنتی بازار گواهی راستین شامل: پورتال اطالع رسانی، ثبت نام و  بخش )548( ماده

ش، بازار اولیه و ثانویه، ارتباط فروشنده و خریدار گواهی، ثبت و استعالم، درگاه عضویت، خرید و فرو

 شود.  هاي الزم می هاي رهگیري و سایر قابلیت هاي مدیریتی، انتقال توافقی، سیستم پرداخت، گزارش

روش ف خرید وآنها و همچنین بازار وضعیت ها و  تمامی طرحاطالعات مربوط به  ورتال اطالع رسانیدر پ -1

عات ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و سایر صورتهاي شود. اطال راستین به عموم عرضه میهاي  گواهی

 در پورتال اطالع رسانی درج مشارکت راستینیا بانک  شعبه مشارکت راستینمجموعه عملیات مالی  مالی

 د.شو می
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هاي  ، بخشگواهی راستیناینترنتی بازار  در پورتال اطالع رسانی راهنماي نحوه کار با سامانه، معرفی سامانه -2

اي  به گونه دبایاین بخش . شود تشکیل دهنده سامانه و چگونگی عضویت و ورود به سامانه تشریح می

 باشد. مشارکت راستینطراحی شود که پاسخگوي بخش اعظم سواالت مشتریان در خصوص سیستم 

به تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات  اماقد دبایاز طریق بخش ثبت نام و عضویت مشتریان  تمامی -3

د. مشتریانی که درخواست کنن) اقدام انتقالخرید یا  ،این سامانه بر اساس نوع خدمت مورد نظر (فروش

ضمن تأیید و امضاي  داستفاده از خدمات خرید یا فروش به صورت تواماً را در سامانه داشته باشند، بای

نسبت به افتتاح حساب قبالً  ،راستینهاي  د و فروش الکترونیکی گواهیالکترونیکی شرایط و مقررات خری

 .کنندسپرده به میزان خرید مورد نظر بعالوه کارمزد متعلقه آن اقدام 

اطالعات آنها کردن رد اپس از تکمیل فرم و وقابل قبول  با داشتن یک حساب بانکی الکترونیکی شتریانم -4

شناسایی آنها در سامانه  براياین کد . دکرردي را دریافت خواهند در سیستم رایانه کدشناسایی منحصر بف

 راستیناینترنتی بازار گواهی  سایت وب به استفاده قرار خواهد گرفت. مشتري پس از ورود مذکور مورد

بانک، وارد بخش ثبت نام و عضویت شده و کد شناسایی فوق الذکر و آدرس پست الکترونیکی خود را 

 .شدمشتري به آدرس پست الکترونیکی مشتري ارسال خواهد به و کد کاربري اختصاصی  د. نامکن وارد می

مشتري جهت  .باشد میراستین  هاي پیشنهاد خرید/فروش مختص به ارائه پیشنهاد خرید/فروش گواهیبخش  -5

خرید پس از تایید شرایط و مقررات  که کردهبایست نام و کد کاربري خود را وارد  ارائه پیشنهاد خرید می

این بخش  درو کارمزد متعلقه آن اجازه ورود به این بخش را خواهد داشت.  راستین و فروش گواهی

ها شامل  هاي در معرض فروش و اطالعات مربوط به این گواهی تواند آخرین وضعیت گواهی مشتري می

ل مشتري به خرید . در صورت تمایکندنوع محصول مرتبط با آنها و نیز آخرین قیمت پیشنهادي را مشاهده 

آن را  وده کربر روي گواهی مورد نظر کلیک پس از ورود به بخش خرید سامانه، ها  هر یک از گواهی

باشد،  مشتري ملزم به ارائه پیشنهاد قیمت جدید می، کند. پس از انتخاب گواهی وارد سبد خرید خود می
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 د.شوا ثبت هد تا در لیست پیشنهاداشاز آخرین قیمت مشاهده شده باالتر ب دیمت پیشنهادي مشتري بایق

تواند در سامانه اینترنتی بازار گواهی راستین به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در مشتریان جهت خرید  بانک می -6

از این سامانه، امکان اطالع رسانی از آخرین وضعیت پیشنهادهاي ارائه شده (شامل باالترین قیمت و 

هاي در معرض فروش را از  هاي راستین هر یک از طرح ر رابطه با گواهیباالترین تعداد خرید پیشنهادي) د

مشتري بعالوه  خریدمیزان کل  طریق پست الکترونیکی براي تمامی اعضاي سامانه اینترنتی فراهم کند.

کارمزد متعلقه بر اساس قیمت پیشنهادي او نباید از میزان موجودي حساب او بیشتر باشد. در صورت کسر 

 یغام حذف یک یا چند خرید از سبد کاال به مشتري نمایش داده خواهد شد.موجودي پ

 هاي ارسالی صندوق نامهس از تایید و ارسال پیشنهاد از سوي مشتري یک نسخه از پیشنهاد ارسالی در پ -7

 مشتري باقی خواهد ماند. 

مشتري در اولویت خرید ی که حساب مشتري به میزان کل خرید انجام شده بعالوه کارمزد متعلقه آن تا زمان -8

مسدود خواهد ماند. بخش انتخاب محصول با ارائه این پیشنهاد جدید از سوي مشتري  قرار داشته باشد

مسدود شدن و رفع مسدودي حساب مشتري در  عملیات روز خواهد شد.ه توسط نرم افزار سامانه ب

 اهد شد.نیز ارسال خو هاي دریافتی وي صندوق نامهصورتحساب مشتري درج و به 

شتري جهت ارائه پیشنهاد فروش نام و کد کاربري خود را وارد نموده و ضمن تایید شرایط و مقررات م -9

تکمیل فرم با . کند مجوز ورود به بخش فروش را پیدا می راستینخرید و فروش الکترونیکی گواهی 

 د.گیر فروش مشتري در لیست فروشندگان قرار میهاي پیشنهادي براي  مشخصات گواهی

در حالت از پیش تعریف سامانه مدت یک روز  .باشد مشخص میو  محدوده زمانی فروش از پیش تعریف  -10

را به وقت تهران در نظر خواهد گرفت. در حالت مشخص مشتري امکان  24الی  24از ساعت  کاري

 روز خواهد داشت. 15هاي خود را تا سقف  زمانی جهت فروش گواهی(محدوده) تعریف یک بازه 

س از پایان بازه زمانی در صورت انتخاب گزینه تمدید توسط مشتري و عدم فروش گواهی، گواهی پ  -11
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تواند تا قبل از پایان بازه زمانی از درخواست فروش خود  شود. فروشنده نمی مجدداً براي فروش عرضه می

 منصرف شود.

شماره سریال  درجز در این بخش ضروري است. پس ا راستینهاي  شماره سریال گواهیکردن رد وا  -12

 سایر اطالعات مرتبط با گواهی شامل نوع محصول مرتبط با آن و ارزش اسمی آن و گواهی فرده ب منحصر

ها با نام و کد  کنترل مالکیت شماره سریال گواهی بادر این مرحله سامانه  غیره نمایش داده خواهد شد.

ن داد و کاربر امکابه کاربر نمایش خواهد را کاربري ورودي مشتري در صورت وجود مغایرت پیغام خطا 

 .کردنخواهد پیدا فروش این گواهی را  عملیاتادامه 

د. یک نسخه از پیشنهاد کن میپیغام خطا کاربر نسبت به تایید پیشنهاد فروش اقدام دریافت صورت عدم  در  -13

پیشنهاد  دریافتبا  . بخش انتخاب محصولبه مشتري ارسال خواهد شد هاي ارسالی صندوق نامه بهارسالی 

 جدید توسط نرم افزار سامانه به روز خواهد شد.

سامانه امکان ارائه پیشنهاد خرید جدید براي گواهی  راستین،ارتباط فروشنده و خریدار گواهی در بخش  -14

نظر گرفته و  نموده و آخرین قیمت پیشنهادي را بعنوان قیمت فروش گواهی در غیرفعالمورد نظر را 

ها بعالوه  د. قیمت کل گواهیکراد دهنده را بعنوان خریدار نهایی گواهی شناسایی خواهد مشتري پیشنه

به صورت سیستمی از  شدهمسدود  که قبالً معامله بالمناصفه براي طرفین)در هزار قیمت  (نیمکارمزد متعلقه 

 بانک کارمزد.شود مابقی به حساب فروشنده واریز میپس از کسر کارمزد بانک حساب خریدار برداشت و 

 نگهداري خواهد شد. حسابداري بانک ثبت و در سرفصل مشخص

معامله شده را به صورت سیستمی  راستینهاي  نقل و انتقال وجوه، نرم افزار سامانه، مالکیت گواهیپس از   -15

 هاي دریافتی صندوق نامهخریدار منتقل نموده و صورت حساب معامله صورت گرفته را تهیه و به به 

روز ه د. بخش انتخاب محصول با توجه به معامله صورت گرفته بکره و خریدار ارسال خواهد فروشند

 خواهد شد.
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 انتقالدر سامانه به صورت توافقی اقدام به و استعالم ثبت  طریق بخشاز توانند  میخریدار و فروشنده   -16

هاي  انتقال مالکیت گواهی نقل وسامانه بازار گواهی راستین  ند.نمایخود  بینفی ما ي راستین ها گواهی

  منتقل شده را ثبت خواهد کرد.

و پس از تایید و امضاي  کردهوارد ثبت بایست نام و کد کاربري خود را در بخش  انتقال دهنده می  -17

باید و کارمزد متعلقه،  راستینهاي  شرایط و مقررات مربوط به انتقال الکترونیکی گواهیالکترونیکی 

سایر مشخصات  ،شماره سریال درج ا. بکندوارد را  هاشامل شماره سریال آنهاي خود  مشخصات گواهی

و مالکیت آن با نام و کد شناسایی وارد شده به صورت  خواهد شدنمایش داده گواهی توسط سیستم 

شود و در صورت وجود مغایرت، امکان ادامه عملیات انتقال مالکیت میسر  سیستمی مطابقت داده می

نام و کد کاربري شخص انتقال گیرنده وارد شده و سایر اطالعات و مشخصات انتقال نخواهد بود. سپس 

/ثبتی اي گیرنده به صورت سیستمی نمایش داده خواهد شد. در صورت صحیح بودن مشخصات شناسنامه

 نیمد. سپس کارمزد بانک به میزان کن شخص انتقال گیرنده، شخص انتقال دهنده اقدام به تایید تراکنش می

نوع گواهی در سامانه، محاسبه شده و از حساب هر دو  همانهزار آخرین قیمت معامله ثبت شده از  در

کسر و به صورت سیستمی به سرفصل کارمزد بانک انتقال بالمناصفه طرف انتقال دهنده و انتقال گیرنده 

هاي مرتبط با  بانکی و شناسهانتقال گیرنده همانند انتقال دهنده ملزم به داشتن و ارائه شماره حساب  یابد. می

باشد که هنگام انتقال باید در صفحه ثبت قابل درج و رویت باشد. در صورت درج شماره حساب،  آن می

پس از انتقال انتقال دهنده ملزم به تایید اطالعات نمایش داده شده بر صفحه رایانه براي انتقال گیرنده است. 

ه انتقال گیرنده منتقل و تغییرات در پایگاه داده سامانه بازار ها به صورت سیستمی ب وجه، مالکیت گواهی

 روز خواهد شد.ه باعمال و پایگاه  راستینگواهی 

: در صورت عدم وجود معامله قبلی از نوع گواهی مورد انتقال، قیمت اسمی گواهی مبناي محاسبه تبصره

 کارمزد انتقال بانک قرار خواهد گرفت. 
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 شود. نامه اقدام می این آیین )10ماده ( براساس مفاد ذیل داشتن نسخه چاپی صورت تمایل مشتري به در  -18

بر اساس گذاران  سپردهس از پایان طرح و تعیین سود و زیان آن، میزان سود یا زیان متعلقه به هر یک از پ -19

و سایر موارد  نامه این آیین ،حسابداري مشارکت راستین :15فصل  زماندار موضوع  میزان سهم الشرکه

گواهی که مشخصات او بعنوان  دارندهسود محاسبه شده به حساب آخرین  د.شو مرتبط محاسبه و تعیین می

ده و مراتب از طریق ارسال شواریز  ثبت شده است، راستین بانکهی بازار گوا امانهمالک گواهی در س

با استفاده از  هاي مشمول زیان، در خصوص طرح .شود ده میرسانوي اطالع به صورت حساب به مشتري، 

 اي تعبیه شده تا سقف مبلغ اسمی گواهی اقدام به جبران زیان خواهد شد.  پوشش بیمه

اي، زیان متعلقه به  زیان علیرغم تمهیدات در نظر گرفته شده بیمه: در شرایط استثنایی شمول تبصره

گواهی که  مالککسر و مابقی به حساب آخرین  راستینگذار محاسبه و از مبلغ اسمی گواهی  سپرده

 .دشو ثبت شده است، واریز می راستین بانکمشخصات او بعنوان مالک گواهی در سیستم بازار گواهی 

 .شود می دادهورت حساب به مشتري اطالع مراتب از طریق ارسال ص

ها پیش از شروع عملیات تسویه حساب از طریق اطالع رسانی سیستم بازار گواهی  تسویه حساب طرح  -20

پس از شروع عملیات تسویه حساب، امکان معامله  .رسیدخواهد مشتریان  اطالعبه  راستین بانک

شده و تا تعیین وضعیت نهایی طرح از یرفعال غ بازار گواهی راستین بانکهاي طرح مربوط در  گواهی

 هاي مربوط در سیستم میسر نخواهد بود. لحاظ سود یا زیان امکان معامله گواهی

اي مربوط به ه سریال تمامیاز واریز سود به حساب مشتریان و یا برداشت زیان احتمالی از حساب آنها پس  -21

ی با پر شدن فیلد خاص با برچسب مشخص مطرح تسویه حساب شده به صورت سیست راستینهاي  گواهی

و  هاي تسویه شده منتقل بازار گواهی راستین بانک به قسمت گواهیپایگاه داده هاي فعال  قسمت گواهیاز 

 تمامیسریال  د.شو روز میه اصالح و ببازار گواهی راستین بانک سایر جداول و بانکهاي اطالعاتی در 

 از پروفایل مالک گواهی، حذف خواهد شد.خودکار یز به صورت تسویه حساب شده ن راستینهاي  گواهی
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به سهام امکان معامله  ها زمان تبدیل گواهی ناپذیر تا هاي پایان دارندگان گواهی پذیره مربوط به طرح -22

  خواهند داشت. بازار گواهی راستین بانکدر  هاي پذیره را گواهی

 (CFS) سامانه تأمین مالی جمعی: 39 فصل

 نماید که: اي طراحی می خود را به گونه )CFS(ین مالی جمعی بانک سامانه تأم )549( ماده

 هاي اجتماعی برخوردار باشد. و اتصال به شبکه (CMS)54هاي مدیریت محتوا  از قابلیت -1

 شود.  55هاي هوشمند بطور خودکار تنظیم سایت در ابعاد مختلف مانیتورها و گوشی ابعاد صفحات وب -2

 .RSS56رعایت استانداردها و امکانات فید  -3

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

 اجتماعی رایج ارسال و درج شود.

هاي اجتماعی باشد تا از طریق آن کاربر بتواند اخبار طرح را ها داراي میانبرهاي شبکهدر بخش نمایش طرح -5

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

 .کند (Follow)دنبال 

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

 .بگذارد

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

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

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

هاي اجتماعی حسب مورد مورد در شبکه )Applicationsهاي کاربردي () و برنامهQuestionsها (سوال

54 Content Management System (CMS) 
55 Responsive 
56 Rich Site Summary (RSS) 
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 استفاده قرار گیرند.

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

 محصوالت استفاده گردد.

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

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

)، اشتراك Comments)، بازخور (Forward, Retweetتعداد کلیک خوردن لینک، ارسال مجدد (

(Share) توصیه ،(Recommend) پسند ،(Like)  یا دنبال(Follow)  .و سایر موارد دیگر در نظر گرفته شود 

هاي زیر اقدام  أمین مالی جمعی با مشخصات و قابلیتبانک مکلف است تا نسبت به ایجاد سامانه ت )550( ماده

 کند:

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

(در صورت توافق و فراهم شدن  VISA ،MASTER ،AMERICAN EXPRESSالمللی مانند  معتبر بین

 المللی). امکان دسترسی به درگاه کارتهاي بین

 امکان حمایت از ارزهاي مختلف.  -2

 امکان حمایت از زبانهاي مختلف. -3

و سایر ) SWIFT(58، سوئیفت57SEPAالملل مانند  پارچه بین هاي فرابانکی و یک شبکهارتباط با  -4

و پرداخت و تسویه اوراق بهادار  PAYPALهاي پرداخت الکترونیک مانند  کنندگان سرویس ارائه

 هاي صادرکننده کارت و خدمات انتقال وجوه). ت توافق با شرکت) (در صورAPI(59عربی

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

57 Single Euro Payment Area (SEPA)  

58 The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
59 Arab Payments and Securities Settlement Initiative (API)  
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 پارچه.  هاي احراز هویت یک و سایر روش IBAN60المللی شبا  شناسه حساب بانکی بیناستفاده از  -6

 سیستم پرداخت الکترونیک  -7

امانه اتاق س  61RTGS(ساتنا) سامانه تسویه ناخالص آنینظیر  هاي انتقال الکترونیک وجوه تمسیسارتباط با  -8

تسویه اوراق بهادار هاي  و سامانه شبکه تبادل اطالعات بانکی (شتاب)، ACH62پایاپاي الکترونیکی (پایا) 

 .الکترونیکی

 بانک مرکزي. NSSSS(63سیستم تسویه اوراق بهادار غیرربوي (ط با ارتبا -9

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

ایی براي بارگذاري (النچ نیاز و قراردادها بصورت مرحلهفنی طرح، سرمایه مورد نیاز طرح، مستندات پیش

  هاي اجتماعی.و صفحات شبکه )CFSسامانه تامین مالی جمعی (کردن) آن در 

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

ها و مجریان بر حسب مناطق و شهرهاي  امکان فیلتر کردن و سایر ابزارهاي مورد نیاز بانک اطالعاتی طرح -12

 هاي گزارشگیري.اي متعارف در سیستممختلف و سایر پارامتره

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

 Completeهاي مختلف و نوار درصد تکمیل ظرفیت (ایجاد ویترنیهاي الکترونیکی مختلف براي طرح -14

bar.تعداد افراد مشارکت کننده و سایر موارد ضروري و متعارف ،(  

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

banking. 

 المللی. هاي بین رعایت استاندارهاي انتقال داده -16

60 International Bank Account Number (IBAN) 

61 Real Time Gross settlement System (RTGS) 
62 Automated Clearing House 
63 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS)  

 

http://saderbank.blogfa.com/post-668.aspx
http://saderbank.blogfa.com/post-668.aspx
http://saderbank.blogfa.com/post-668.aspx
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گیري رکوردها و مدیریت جریان عملیات،  عملیات حسابداري ثبت رکوردها، میز کار مشتري، ره -17

 .حسابرسی، پایش، کنترل و بازرسی

 .64گزارشهاي مدیریتی برحسب نیاز سطوح مختلف مدیریتی، کارشناسی و مشتري ارائه -18

 ارائه ابزارها و خدمات تحلیلی و مهندسی مالی. -19

 المللی.  کدینگ طرح ها بر اساس استانداردهاي بین -20

 و غیره. FDIC65هایی نظیر  بیمه انتقال وجوه از طریق سیستم -21

هاي مشتري از طریق اپراتورهاي مخابراتی  اي انجام پرداختبر 66USSD هاي امکان استفاده از سرویس -22

 فراهم باشد.

 هاي موبایل هوشمند فراهم باشد. هاي گوش در پرداخت 67NFCامکان بکارگیري فنآوري   -23

هاي عامل مختلف جهت هاي هوشمند با سیستممناسب براي گوشی Appبانک نسبت به طراحی  )551( ماده

 نماید. ها اقدام میمخصوص این گونه گوشی یجمعتأمین مالی دسترسی آسان به سامانه 

و  )CFS(بانک شرایط الزم براي اتصال درگاه پرداخت اینترنتی را به سامانه تأمین مالی جمعی  )552( ماده

 نماید. هاي اجتماعی فراهم می شبکه

هاي امنیتی الزم ایمنی مناسب را براي انجام عملیات مشتري  بانک موظف است با نصب سیستم )553( ماده

باشد. فایروالها، حسابرسی  68یت تعریف شده بایست بر اساس فاکتورهاي چندگانه احراز هویتامنفراهم کند. 

هاي ، پاالیش محتواي برنامه70، تشخیص و جلوگیري از نفوذ69مبتنی بر کاربر، شبکه خصوصی مجازي

، تیم واکنش به رخدادهاي 74، مدیریت آسان و امن شبکه 73، رویدادنگاري امن72، حفاظت وب71کاربردي

64 Report generator  
65 Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
66 Unstructured Supplementary Service Data (USSD) 
67 Near Field Communication (NFC) 
68  Multi-Factor Authentication 
69  Virtual Private Network (IPsec VPN, SSL VPN) 
70 Intrusion Prevention System (IPS) 
71  Content Filtering 
72 Webguard 
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و استانداردها و مالحظات امنیت  77، امنیت شبکه و مرکز عملیات76، ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ 75منیتیا

    اطالعات در معماري شبکه اطالعات بانک مد نظر قرار گیرند.

تر استفاده کند.  هاي امنیتی پیشرفته بانک موظف است براي انجام معامالت ارقام بزرگ از سیستم )554( ماده

 باشد. ام بزرگ بر عهده مدیریت بانک میتعریف معامالت ارق

بانک با دریافت شماره حساب و کدهاي امنیتی مشتري باید تمامی اطالعات سجلی یا ثبتی مشتري  )555( ماده

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

تري در صورت تایید اطالعات بازیابی شده جهت تایید اطالعات شده در صفحه وب بازیابی و درج کند. مش

 کند.  کلیک می» قبول«کاربري بر گزینه 

اي از  ها قبل از نهایی شدن فرآیند مشارکت، صفحههنگام هرگونه مشارکت مالی در طرح )556( ماده

رکت در آنجا به شود که مفاد قرارداد و تمامی تعهدات الزم براي مشا سایت بانک نزد رایانه مشتري باز می وب

تمامی مفاد مندرج را قبول کرده و در این حالت » قبول«مشتري ارائه و مشتري موظف است تا با کلیک گزینه 

 کند.  سایت اجازه مشارکت مالی را صادر می صفحه وب

شناسه مشتري در بانک و شماره حساب مبناي احراز هویت مشتري است. بانک موظف است براي  )557( ماده

 ه یکتا تعریف کند. هر مشتري یک شناس

المللی موظف است  هاي یکتاي بین المللی و شماره حساب هاي یکتاي بین بانک با استفاده از شناسه )558( ماده

هاي بین المللی سازگار و از طریق  ها و شماره حساب اي طراحی کند که بتواند با شناسه تا سیستم خود را به گونه

  آنها تعامل مالی الزم را با اشخاص داشته باشد.

تعذّر و لزوم  طیکه در شرا دینما یطراح يا را به گونه یجمع یمال نیبانک مکلف است سامانه تأم )559( ماده

73 Syslog standard for computer message logging 
74 Simple Network Management Protocol (SNMP) 
75  Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 
76 Penetration Test 
77 Network Security and Operation Center 

 



 

 وجود داشته باشد. یحساب حام ییامکان شناسا یبرگرداندن وجه به حام

سایت اینترنتی خود، سیستم گزارشگیري مدیریتی را براي سطوح  بانک موظف است تا در وب )560( ماده

 امتریک برحسب پارامترهاي مختلف طراحی کند. مختلف دسترسی به صورت پار

) شامل: پورتال اطالع رسانی، ثبت نام و CFSهاي اصلی سامانه تامین مالی جمعی ( بخش )561( ماده

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

هاي پرداخت، ایجاد گزارشهاي مدیریتی، نرم افزارهاي ثبت اهها، لینک اتصال به درگاجتماعی دسترسی به طرح

ایی، پروفایل مجري، طرح و بارگذاري مدارك مورد نیاز و تایید آنها بر اساس حدود اختیارات کاربران مرحله

 است. 

 نامه شود. طرح آنها به عموم عرضه میوضعیت ها و  تمامی طرحاطالعات مربوط به  ورتال اطالع رسانیدر پ -1

) و ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و سایر صورتهاي مالیاعم از حقیقی یا حقوقی ( مجري عاتو اطال

 د.شو می دیگر مستندات الزم در پورتال اطالع رسانی بر حسب نیاز درج

هاي تشکیل  ، بخشتامین مالی جمعیدر پورتال اطالع رسانی راهنماي نحوه کار با سامانه، معرفی سامانه  -2

شود  میاي طراحی  به گونهاین بخش . شود سامانه و چگونگی عضویت و ورود به سامانه تشریح میدهنده 

 باشد.سامانه تامین مالی جمعی که پاسخگوي بخش اعظم سواالت مشتریان در خصوص 

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

 د. کننه بر اساس نوع خدمت مورد نظر اقدام این سامان

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

این کد . دکراطالعات آنها در سیستم رایانه کدشناسایی منحصر بفردي را دریافت خواهند کردن رد او و

سامانه تامین به  استفاده قرار خواهد گرفت. مشتري پس از ورود ر موردشناسایی آنها در سامانه مذکو براي

، وارد بخش ثبت نام و عضویت شده و کد شناسایی فوق الذکر و آدرس پست الکترونیکی مالی جمعی
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ي ارسال خواهد ود. نام و کد کاربري اختصاصی مشتري به آدرس پست الکترونیکی کن خود را وارد می

 .شد

شرایط و و قبول پس از تایید  و کردهبایست نام و کد کاربري خود را وارد  می کت مالیمشار مشتري جهت -5

این بخش  درو کارمزد متعلقه آن اجازه ورود به این بخش را خواهد داشت.  تامین مالی جمعیمقررات 

د مبلغ و تعداها و نیز آخرین  طرحو اطالعات مربوط به این  هاطرحتواند آخرین وضعیت  مشتري می

پس از ورود به ها  طرحهر یک از در  مشارکت. در صورت تمایل مشتري به کندرا مشاهده  هامشارکت

کند. پس از  آن را وارد سبد خرید خود می وده کرمورد نظر کلیک  طرحبر روي بخش تامین مالی سامانه، 

 نماید. وجه حمایتی اقدام می نسبت به پرداختمشتري طرح، انتخاب 

تواند در سامانه تامین مالی  د انگیزه بیشتر در مشتریان جهت مشارکت در این سامانه، بانک میبه منظور ایجا -6

هاي اجتماعی براي هاي ارائه شده را از طریق شبکهجمعی امکان اطالع رسانی از آخرین وضعیت طرح

  تمامی اعضاي سامانه فراهم کند.

بیشتر باشد. در  مشترياید از میزان موجودي حساب عالوه کارمزد متعلقه نبه بمبلغ سبد مشتري میزان کل  -7

 سبد کاال به مشتري نمایش داده خواهد شد. قلم ازصورت کسر موجودي پیغام حذف یک یا چند 

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

شده از طریق پیامک و سایر کانالهاي توزیع براي مشارکت کننده تراکنش انجام  مشتري باقی خواهد ماند.

  در طرح ارسال خواهد شد.

بانک به هاي اجتماعی که در آن عضو است را  مجري شناسه کاربري و آدرس صفحات شبکه )562( ماده

 هاي سامانه تأمین مالی جمعی را در صفحات خود فراهم آورد. و امکان درج خودکار اعالنات و آپدیتاعالم 

) در ACHهاي انتقال سیستم پایا ( لغ تجمیع شده هر طرح در مقاطع مختلف زمانی مطابق با زمانمب )563( ماده

 شود. هاي اجتماعی بانک و مجري به عموم ارائه می بانک و صفحات شبکه (CFS)سامانه تأمین مالی جمعی 
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هاي خود  را در پایگاه داده (CFS)بانک موظف است تا تمامی عملیات سامانه تأمین مالی جمعی  )564( ماده

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

 کند. 

گردد و طرح  وجوه تجمیع شده از طریق سامانه به حساب مجري واریز می ،س از پایان طرحپ )565( ماده

 شود.  بهنگام میهاي اجتماعی مربوطه  سایت بانک مسدود و صفحات شبکه مزبور در وب

 (OCM): بازرسی و پایش عملیات 40 فصل

با مشخصات و  )OCM(بانک مکلف است تا نسبت به ایجاد سامانه بازرسی و پایش عملیات  )566( ماده

 هاي زیر اقدام کند: قابلیت

 نامه به صورت آنالین. هاي اجرایی منطبق با این آیین بازرسی تمامی عملیات براساس دستورالعمل -1

 به صورت آنالین. مشارکتو شعب  اداره مشارکتحدهاي مختلف پایش تمامی عملیات وا -2

 برقراري سیستم کنترل داخلی. -3

 کشف عملیات نامأنوس. -4

 ها. کشف عدم تطابق حساب -5

 ها. کشف عدم تطابق اسناد با حساب -6

 .78کشف اختالس، تبانی و تقلب -7

 دارا بودن سطوح مختلف دسترسی. -8

 .79اويک ها و داده و تحلیل داده هاي گزارشگیري روتین -9

 هاي امنیتی با قابلیت نفوذناپذیري.  سیستم -10

78 Fraud Detection  
79 Data Mining  
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 هاي شناسائی و پیگیري حمالت سایبري به سیستم. سیستم  -11

را با مشخصات  )OCM(بانک مکلف است تا ابزارها و فیلترهاي سامانه بازرسی و پایش عملیات  )567( ماده

 ها طراحی و فعال کند: هاي زیر براي ارزیابی معامالت و تراکنش و قابلیت

: این فیلتر با وضع آستانه مبادالت مانع از تقلبات با حجم زیاد 80هاي روزانه رعت چرخش تراکنشفیلتر س -1

 شود. می

ها که اغلب براي چک  هاي پایین و باال براي محدود کردن ریسک تراکنش : با تعریف آستانه81فیلتر مبلغ -2

 .شود کردن معتبر بودن صاحب حساب و شماره حساب یا شماره کارت استفاده می

: این فیلتر با وضع آستانه مبادالت مانع از تقلبات با حجم زیاد 82هاي ساعتی فیلتر سرعت چرخش تراکنش -3

 شود. حمله مشترك می

هاي اسناد حمل و  : در صورتی که آدرس83صورتحساب -ها نظیر حمل فیلتر عدم تطابق آدرس -4

هاي پرداخت دزدیده شده را  صورتحساب مغایر باشند تراکنش را متوقف خواهد کرد. این فیلتر کارت

 کند. شناسائی می

هاي مختلف را با شناسائی  هاي مظنون از یک منبع با شناسه : فعالیتIP84فیلتر سرعت چرخش تراکنش  -5

 کند. واحد فیلتر می IP85هاي متعدد از یک  تراکنش

عات قبلی مشتري هاي مظنون را با تطبیق اطالعات وارد شده با اطال : بررسی تراکنش86فیلتر تراکنش مظنون -6

 هاي بانک برعهده دارد. در پایگاه داده

هاي  تراکنش 88 (AIM)پارچه پیشرفته  دهد تا از طریق روش یک : به مشتري اجازه می87مجاز IPهاي  آدرس -7

80 Daily Velocity Filter 
81 Amount Filter 
82 Hourly Velocity Filter 
83 Shipping-Billing Mismatch Filter 
84 Transaction IP Velocity Filter 
85 Internet Protocol 
86 Transaction IP Velocity Filter 
87 Authorized AIM IP Addresses 
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 هاي مشخص انجام دهد. IPهاي خود را با  تراکنش

اند مسدود  هاي متقلبانه شناخته شده مشخص را که براي فعالیت IPهاي  : آدرسIP89مسدود کردن آدرس  -8

 کند. می

هاي پرداخت الکترونیک  از اجزاء درگاه 91(AVS): سرویس تطبیق آدرس 90فیلتر تطبیق آدرس توسعه یافته -9

کند. این سیستم باید بتواند در  هاي مشتري در فایل مقایسه می است که آدرس متقاضی تراکنش را با آدرس

 هدف پایش بعدي ذخیره و استفاده کند.صورت مغایرت، اطالعات ارائه شده متقاضی تراکنش را به 

ارائه شده  CCV: این سیستم باید بتواند در صورت مغایرت، اطالعات 93توسعه یافته CCV92فیلتر تطبیق   -10

 متقاضی تراکنش را به هدف پایش بعدي ذخیره و استفاده کند.

 کند. : این فیلتر صحت آدرس پستی را کنترل می94فیلتر کنترل صحت آدرس  -11

کشور متقاضی تراکنش کنترل  IP: این فیلتر آدرس پستی را با آدرس IP95ترل صحت آدرس فیلتر کن  -12

 کند. می

متقاضی  IP: این فیلتر عملیات مناطق یا کشورهاي مختلف را با بررسی آدرس 96اي منطقه IPفیلتر آدرس   -13

 کند. تراکنش کنترل می

 )MSS( گواهی ضمانتبه  یدارائ لیتبد: 41 فصل

دهد تا  این امکان را به اشخاص می نیراست يدر بانکدار ضمانت یگواه به یدارائ لیتبدسیستم  )568( ماده

 شود.  انجام می کاموال خود را به گواهی ضمانت تبدیل نمایند. این عملیات از طریق بان

88 Advanced Integration Method (AIM) 
89 IP Address Blocking 
90 Enhanced AVS Handling Filter 
91 Address Verification Service (AVS)  
92 Card Code Verification (CCV) 
93 Enhanced AVS Handling Filter 
94 Shipping Address Verification Filter 
95 IP Shipping Address Mismatch Filter 
96 Regional IP Address Filter 

 



 

 گواهی ضمانت به عنوان تضمین یا وثیقه قابل استفاده است. تبصره:

 ن عبارتنداز : یات اموال قابل ترهیخصوص )569( ماده

بینی  بکارگیري و استفاده از آن براي مدت قابل پیش ،و قابلیت مصرف باشدفاسدشدنی  دینبا مال قابل رهن -1

  .تا استیفاي طلب وجود داشته باشد

 با د واش) رسمی و ثبتی، سهل البیع و بالمعارض بیعیاناغیرمنقول مورد وثیقه باید ششدانگ (عرصه و  -2

ا طرح ی معبر عمومی ،محرز شود که در مسیر جاده کنبااستعالم از شهرداري یا سایر مراجع ذیصالح براي 

 .داردقرار ن و مشابه آنیا طرح توسعه قطار شهري  یا ایجاد فضاي سبز ،طرح تعریض، يشهر يتوسعه فضا

است که مالک داراي سند مالکیت  غیرمنقولی که داراي عرصه وقفی است رهن اعیان در صورتی میسور -3

مرجع  الزم را از مالک مجوز باقی وتا مدت کافی متولی وقف  نظیمی بانامه ت و مدت اجاره داشب یاعیان

 .ی دریافت کندرهن اعیان برايمربوط 

 ل است:یضمانت به شرح ذ یبه گواه ییل دارایات تبدیعمل )570( ماده

 معرفی نمایند. کتوانند مال خود را براي دریافت گواهی ضمانت به بان کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می -1

نماید تا نسبت به ارزیابی مال و صدور گواهی ضمانت  درخواست می کبا اسناد کافی از بانابتدا مالک مال  -2

 اقدام نماید.

در رهن خود گرفته و به میزان ارزش مال منهاي  یق دفاتر اسناد رسمیپس از ارزیابی مال آن را از طر کبان -3

 نماید.  گواهی ضمانت صادر می ،مارژ مشخص

 گردد.  تعیین می کبان یابیبط بازار توسط واحد ارزارزش مال براساس قیمت و ضوا -4

 که توسط بانکهاي قابل قبول  هاي ثبت، حراج، کارمزد و سایر هزینه میزان مارژ برابر است با مجموع هزینه -5

 شود. یمعین م

تواند گواهی ضمانت براي یک مال را در قطعات مختلف مورد نظر مالک مال صادر نماید. هر  می کبان -6
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د مبین مبلغ اسمی گواهی باشد و هر قطعه گواهی ضمانت مبین تضمین به اندازه مبلغ مندرج بر قطعه بای

 گواهی است. 

سامانه ثبت وثیقه «هر قطعه گواهی ضمانت داراي شماره سریال منحصر بفرد است. گواهی ضمانت در  -7

(CRS) «ورد ثبت و در ال و با سایر مشخصات مالک آن و مال مرهونه در یک رکیبراساس شماره سر

 ها قابل رهگیري است. ا شناسهیال یبوسیله هرکدام از سر» (CRS)سامانه ثبت وثیقه «هاي  پایگاه داده

 است. ید گواهی ضمانت، سررسید سند رهنیثر سررسکحدا -8

 ثبت گردد.» (CRS)سامانه ثبت وثیقه «کلیه عملیات گواهی ضمانت باید در  -9

ت به منظور جبران زیانهائی که ممکن است به اموال وارد بانک هنگام صدور گواهی ضمانت مکلف اس -10

مه ید به نام و نفع بانک بیمه نماید. بیاز مالک بخواهد اموال موضوع گواهی ضمانت را تا سررس شود،

 پوشش دهد.را مال ان یه وجوه محتمل به زیلکد یمربوطه با

د ثالث، نزد متعهدله (ذینفع) قرار تواند گواهی ضمانت خود را براي تضمین تعه مالک گواهی ضمانت می -11

 دهد.

سامانه ثبت وثیقه «صادرکننده یا  کنفع گواهی ضمانت الزم است تا صحت گواهی ضمانت را از بانیذ -12

(CRS) «صادرکننده موظف است حداکثر ظرف دو روز پس از دریافت درخواست  کاستعالم نماید. بان

 پذیرنده اطالع دهد.پذیرنده گواهی، وضعیت گواهی ضمانت را کتباً به 

انجام  یا رسمی يعاد يتواند طبق قراردادها یآن ممالک ن تعهدات یعنوان تضم اخذ گواهی ضمانت به -13

 رد. یپذ

پس از  ننده قابل وصول است.کصادر کد از بانیخ سررسیضمانت تا مدت چهار ماه از تار یگواهوجه  -14

پس از اقدامات  کمراجعه و بان کد به بانتوان یرنده میپذ ید قرارداد رهنیگذشت مدت مزبور تا سررس

 د.ینما میرنده اقدام یبه پذ یقه نسبت به پرداخت وجه گواهیوث ییاجرا
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شده ضمانت به رهن گرفته  یند گواهچ يضمانت چنانچه مرهونه برا یدر صورت ضبط هر قطعه از گواه -15

قطعات مال تا آزاد شدن  ارزش یشود. باق یم کباناسناد  يل مال توسط اجراکده یباشد منجر به مزا

 شود. یم يبه امانت نگهدار کضمانت در حساب مخصوص نزد بان یگواه

هر ضمانت صادره باشد در  یقطعات گواه یمتر از مجموع مبالغ اسمکقه یچنانچه مبلغ حاصل از فروش وث -16

به  یاختپرداخت و نسبت به مازاد پردبه ذینفعات را  قطعات یتمام یمبالغ اسماست لف کم کصورت بان

 د.ینما مراجعه کمال

ضمانت داخل در غرما  ینفع گواهیست شود ذکضمانت ورش یننده گواهکصادر کچنانچه بان )571( ماده

نفع یضمانت را به ذ یگواه یمبلغ اسم کبان ینیقه ترهیلف است از محل وثکه میر تصفینخواهد بود و مد

 بپردازد.

قابل قه یمانند اصل طلب از محل وث ل قبولهاي قاب و سایر هزینه کاسناد بان ياجرا يها نهیه هزیلک )572( ماده

 .باشد استیفاء می

 قابل عرضه نیست. )RCM(گواهی ضمانت در بازار گواهی راستین  )573( ماده

 کین بانیل برداشت بکتواند با استفاده از پروت یضمانت م یننده پس از ضبط گواهکصادر کبان )574( ماده

)IWP (د.یبرداشت نما کیستم بانیضمانت در س یگواه کمال يها مطالبات خود را از حساب محل وثیقها از ی 

 (CRS): سامانه ثبت وثیقه 42 فصل

ها، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع ذیصالح به تشخیص سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  بانک )575( ماده

ند تا هنگام ترهین و مراجع قضائی هنگام بازداشت اموال اعم از منقول یا غیرمنقول اطالعات مرهونه یا مال وظفم

 ثبت نمایند.» )CRS(سامانه ثبت وثیقه «را در  بازداشتی

هستند که داراي شناسه یا سریال منحصر » )CRS(سامانه ثبت وثیقه «اموال منقولی قابل ثبت در  )576( ماده
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 بفرد باشند.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند تا هنگام صدور گواهی ضمانت اطالعات کامل و وضعیت مربوط به  )577( ماده

 ثبت کنند.» )CRS(وثیقه سامانه ثبت «هاي صادره را در  گواهی

ها و موسسات مالی  مراجع قضائی، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، دفاتر اسناد رسمی، بانک )578( ماده

شناسه و رمز عبور خود با درج توانند  نماید می طبق ضوابطی که سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مشخص می

  استعالم نمایند. )CRS(از سامانه ثبت وثیقه 

و پاسخ به استعالم باید با یک شماره شناسه منحصر به » (CRS)سامانه ثبت وثیقه «از  هر استعالم )579( ماده

فرد همراه با جزئیات پرسش و پاسخ در پایگاه داده سامانه ثبت و نگهداري شود تا در صورت درخواست مراجع 

 باشد. هگیريذیصالح قابل ر

بتوان از طریق آن تعهدات پشت سرهم باید این امکان را فراهم آورد تا  (CRS)سامانه ثبت وثیقه  )580( ماده

را شناسایی تا در صورت درخواست بانک، دفاتر اسناد رسمی یا سایر مراجع ذیصالح بتوان آنها را از طریق 

 تهاتر نمود. نامه آیین این 43فصل   موضوع SCC(97هم (سرتهاتر تعهدات پشت سیستم 

 (SCC)هم سرتعهدات پشت  تهاتر: 43 فصل

ها، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع ذیصالح به تشخیص سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  بانک )581( ماده

چند پشت سرهم قانون مدنی و با رعایت سایر قوانین و مقررات تعهدات  299الی  294توانند وفق مفاد مواد  یم

 آنهابه طور تهاتر برطرف و آنها درخواست منوط به  دنینما یبا هم معادله م نن آناودیکه  يا تا اندازهشخص را 

و تعهدات شخص و وثایق و تضمینات آنان را به میزان تهاتر شده آزاد  يبر گریکدیبه مقدار آن در مقابل را 

 . انتهایی را از ماقبل خود به شخص ابتدایی منتقل کنند

97 Serial Commitments Clearance (SCC) 
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شد. لذا واحدهاي ارزیابی، حقوقی و با قبولمورد قابلیت تهاتر تعهدات باید توسط بانک بررسی و  )582( ماده

گردند تا امکان تهاتر را از ابعاد مختلف بررسی و  نامه مکلف می این آیین )17ماده ( و محاسبات موضوع ممیزي 

 اعالم نظر نمایند.

توانند از  راي شناسایی تعهدات پشت سرهم مینامه ب این آیین )581ماده (  مراجع مذکور در )583( ماده

سازمان ثبت را  الزم ضوابطاستفاده نمایند.  نامه آیین این 42فصل   موضوع» )CRS(سامانه ثبت وثیقه « امکانات

 .کند معین میاسناد و امالك کشور 

 (IWP): پروتکل برداشت بین بانکی 44 فصل

اي بین بانکی و زیر نظر بانک مرکزي است که به  توافقنامه IWP( 98(نکی پروتکل برداشت بین با )584( ماده

ان بابت اسناد یو مطالبات مشتر يا اسناد تجاریالزم االجرا  يدهد تا مطالبات خود بابت قراردادها بانک اجازه می

آن  ون و پس ازیمد يگر حسابهایه و دیسازي حساب محال عل ، سفته و برات) را پس از تهیک(چ يتجار

هاي ضامنین وي نزد  هاي وي و پس از آن حساب ه از سایر حسابیمحال عل کهاي ضامنین وي نزد بان حساب

 هاي دیگر بصورت آنالین برداشت کند. بانک

گردد  هاي دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه عمومی دولت منظور می ها و دستگاه : وزارتخانه1تبصره 

ها از طریق پروتکل برداشت بین  تند مشمول برداشت از حساب مدیون توسط بانکاي هس و داراي ردیف بودجه

 بانکی نیستند.

ها و موسسات وابسته به دولت و نهادهاي عمومی غیردولتی که از  هاي دولتی و سایر سازمان : شرکت2تبصره 

هاي  انی و صندوقهاي بیمه و خدمات درم ها، سازمان کنند از جمله شهرداري بودجه عمومی استفاده نمی

هاي انقالبی و مزارات و بقاع متبرکه مشمول این پروتکل  بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بنیادها و ارگان

98 Interbank Withdrawal Protocol (IWP) 
 



 

 شوند. می

 ياپای) در اتاق پاIWPU(برداشت بین بانکی  پروتکل برداشت بین بانکی واحد ياجرا يبرا )585( ماده

 د.نشو یو فعال م يانداز راه يزکمر کظر بانر نیز )IWPS( کین بانیو سامانه برداشت ب ACH) ( یکترونکال

دار تسویه مستند طلب از حسابهاي متعهد در نظام  ) عهدهACHدر اتاق پایاپاي الکترونیک ( IWPUواحد  -1

 گزارش روزانه دریافتی و پرداختی زیر نظر بانک مرکزي است.  یبانکی کشور و ارسال الکترونیک

برداشت و انتقال وجه از  ار کلیه فرآیندهاي ثبت اسناد طلب،د عهده )IWPSسامانه برداشت بین بانکی ( -2

در نظام بانکی و صدور  مشتريحسابهاي مدیون نزد کلیه بانکها، احراز هویت متعهد بر اساس شناسه 

اعالمیه برداشت به بانکها، گزارشهاي مدیریتی، فرآیندهاي تسویه و مدیریت جریان کاري فرآیندها 

 باشد. یم کین بانیل برداشت بکتعریف در پروت براساس پارامترهاي قابل

ها اعم از حقیقی یا حقوقی فقط یک شناسه بانکی منحصربفرد نزد کان بانیاز مشتر یکالزم است تا هر -3

 سیستم بانکی داشته باشد.

 شماره سریال منحصر بفرد باشند. یک يها باید دارا ها و برات ها و سفته تمامی چک -4

،سفته و برات کچ یسینو س هنگام پشتینده هنگام صدور و ضامن و ظهرنونکدرج شناسه بانکی صادر  -5

 است. یالزام

 :ل استیفرآیند عملیاتی پروتکل برداشت بین بانکی به شرح ذ )586( ماده

ق سند اقدام به صدور یت و تطبیپس از احراز هو کم و بانینفع مستند طلب خود را به بانک عامل تسلیذ -1

 د.ینما ینفع مید به نام ذیرس

 شود. ستند طلب از حسابهاي موجود متعهد در بانک عامل برداشت میمبلغ م -2

امن  يها وهیبانک از طریق ش در بانک عامل،و ضامنین در صورت عدم موجودي کافی حسابهاي مشتري   -3

اطاق  IWPUزان طلب متعهدله رابراي بخش یو م کیمشخصات بانو  تصویر مستند طلبارسال اطالعات 
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 نماید. ) بارگذاري میACHپایاپاي الکترونیک (

اطاق پایاپاي بطور خودکار پس از اطمینان از اصالت سند و اطالعات موجود در فیلدهاي دریافتی نسبت به   -4

اعتباري  و یمتعهد وسایر داراییهاي مالی امانی در سایر بانکها و موسسات مال يحسابها 99وجو انجام پرس

 ACHن به یمترکن به یشتریاي مختلف با مرتب نمودن از بمبالغ موجودي حسابها در بانکه نماید. اقدام می

و سپس  ين موجودیشتریبا ب يب اقدام به برداشت مبلغ طلب از حسابهایبه ترت ACH شود. گزارش می

 د. ینما یمتر مک يبا موجود يحسابها

یستم از طریق س عاملنفع در بانک یسیستم مبلغ مستند طلب را از حساب متعهد برداشت و به حساب ذ  -5

  شود. به بانکها ابالغ می IWPسند بدهکاري بانکها از طریق سامانه  و) واریز RTGSتسویه ناخالص آنی (

و سند کسر  ن الگوریتم انجامیسازي حسابها با رعایت ا ها، تهیکه بانیلکدر صورت عدم موجودي کافی در  -6

 د. یوصول مطالبات خود اقدام نماگردد تا از طرق دیگر نسبت به  یل میبه متعهدله تحو موجودي صادر و

 شود.  متناوب تا وصول طلب تکرار  یع زمانطتواند در مقا یبنا به درخواست مشتري، عملیات برداشت م -7

اولویت حسابهاي متعهد براي برداشت از طریق این  ،فوق )586ماده ( در ارتباط با الگوریتم  )587( ماده

 کل به شرح ذیل است:پروت

 حساب سپرده قرض الحسنه جاري -1

 انداز حساب سپرده قرض الحسنه پس -2

 زیادمدت کم به مدت به ترتیب طول مدت حساب از  دار مدتگذاري  حساب سپرده سرمایه -3

 سایر حسابها -4

 حسابهاي ارزي با ترتیب اولویت بندهاي فوق -5

نسبت  بدواً کبان يارز و یالیمدت دار اعم از ر يگذار هیسپرده سرما يبرداشت از حسابها درخصوص تبصره:

99 Query 
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خ انسداد به یات برداشت از حساب را تا مدت ده روز از تاریزان طلب اقدام و عملیبه انسداد حساب مزبور به م

ون ظرف ید. چنانچه مدیون را مطلع نمایمد یان به طرق مقتضکتواند در صورت ام یم کبان .اندازد یق میتعو

 خواهد شد.  دار مسدود شده رفع انسداد د از سپرده مدتیتعهد خود اقدام نما يفایه اور نسبت بکمدت مذ

 (NSSSS): تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي 45 فصل

پارچه تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي  بانک مرکزي مکلف است تا نسبت به ایجاد سامانه یک )588( ماده

)NSSSS( هاي زیر اقدام کند:  با مشخصات و قابلیت 

، VISAالمللی مانند  هاي بانکی عضو شتاب و کارتهاي معتبر بین لکترونیک از طریق کارتپرداخت ا -1

MASTER ،AMERICAN EXPRESS  در صورت توافق و فراهم شدن امکان دسترسی به درگاه)

 المللی). کارتهاي بین

 امکان حمایت از ارزهاي مختلف.  -2

 امکان حمایت از زبانهاي مختلف. -3

و سایر ) SWIFT( 101، سوئیفت100SEPAالملل مانند  پارچه بین ابانکی و یکهاي فر شبکهارتباط با  -4

و پرداخت و تسویه اوراق بهادار  PAYPALهاي پرداخت الکترونیک مانند  کنندگان سرویس ارائه

 هاي صادرکننده کارت و خدمات انتقال وجوه). ) (در صورت توافق با شرکتAPI(102عربی

 براي مبالغ باال.  ARTGSبراي مبالغ کم و  ACHاستفاده از  -5

 پارچه.  هاي احراز هویت یک و سایر روش IBAN103المللی شبا  شناسه حساب بانکی بیناستفاده از  -6

 سیستم پرداخت الکترونیک  -7

100 Single Euro Payment Area (SEPA)  

101 The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
102 Arab Payments and Securities Settlement Initiative (API)  
103 International Bank Account Number (IBAN) 
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امانه اتاق س  104RTGS(ساتنا) سامانه تسویه ناخالص آنینظیر  هاي انتقال الکترونیک وجوه سیستمارتباط با  -8

تسویه اوراق بهادار هاي  و سامانه شبکه تبادل اطالعات بانکی (شتاب)، ACH105پایاپاي الکترونیکی (پایا) 

 .الکترونیکی

 ).SSSS(106سیستم تسویه اوراق بهادارارتباط با  -9

 (اسنادي). 107قابلیت انتقال وجوه غیر نقدي -10

ها  اق، نقل و انتقال مالکیت، عملیات خرید و فروش مجدد گواهیثبت و نگهداري اطالعات دارندگان اور -11

ها و اوراق به صورت الکترونیک و یکپارچگی در  و اوراق، احراز هویت دارندگان اوراق، صدور گواهی

 ها و اوراق. اطالعات گواهی

 .گذاري هاي قابل سرمایه رسانی طرح هاي اطالع سیستم -12

  108پارچه بانکداري یک يها داخلی و خارجی و زیرسیستمهاي مالی   یکپارچگی با سایر سیستم -13

 المللی. هاي بین استاندارهاي انتقال داده -14

، 109گیري رکوردها و مدیریت جریان عملیات عملیات حسابداري ثبت رکوردها، میز کاري مشتري، ره -15

 حسابرسی، پایش، کنترل و بازرسی.

 .110ی و کارشناسی و مشتريگزارشهاي مدیریتی برحسب نیاز سطوح مختلف مدیریت ارائه -16

 ها و اوراق مالی تعریف شده. ها و سبد گواهی طراحی بلوك -17

 هاي تحلیلی و مهندسی مالی. ارائه ابزارها و سرویس -18

 المللی.  ها و اوراق بر اساس استانداردهاي بین کدینگ گواهی -19

104 Real Time Gross settlement System (RTGS) 
105 Automated Clearing House 
106 Scripless Security Settlement System (SSSS)  
107 Non-Cash System  

108 Core banking 
109Workflow Management  
110 Report generator  
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المللی با تمرکز  هاي داخلی و بین ها و کارگزارن و بورس بانک سایت وب امکان ارتباط معامالتی با -20

 هاي بانک مرکزي. اطالعات در پایگاه داده

 هاکبان يمفاد اسناد الزم االجرا ياجرا: 46 فصل

 فیتعار :اول قسمت

 شود: یف میل تعرینامه بشرح ذ آیینن یار برده شده در اکها و اصطالحات ب واژه )589( ماده

اجراء  يه براجراییام از دادگاه قابل صدور که بدون صدور حک يا عادی یسند رسم: االجرا سند الزم -1

 مدلول سند باشد.

 . است که متعهدله آن بانکاست  ییاالجرا سند الزم: کیبان ياالجرا سند الزم -2

ه در کن یا تعهد به فعل معیا پرداخت جنس یون به پرداخت وجه نقد یاز تعهد مد کیسند حا: ذمه سند -3

 رود. یار مکداد بمقابل اسناد مربوط به معامالت با حق استر یدر معن یاصطالحات ثبت

ه به موجب آن کند کع شرط یا بیا معامله با حق استرداد یه داللت بر عقد رهن کاست  يسند: قهیوث سند -4

دهد،  قرار یقه انجام عملیرمنقول خود را وثیا غین مال منقول یا نه) عیون باشد یه مدکنی(اعم از ا یشخص

 گر.یا عمل دیخواه آن عمل، رد طلب باشد 

 شود. یصادر م کاسناد بان يه توسط اجراک کیبان ياالجرا سند الزم يدستور به اجرا یعنی :اجرا دستور -5

ار کا بستانیده یبه برنده مزا یده به موجب سند رسمیده، مال مورد مزایبعد از مزا: اجراییسند انتقال  -6

 نامند. یم اجراییشود، آن سند را سند انتقال  یمنتقل م

 مفاد سند. يجهت اجراردن اموال، کف یتوق: بازداشت -7

ف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و یمال توق کاسناد بان ياجرا يه واحدهاک یسک: حافظ -8

 ند.ک ينگهدار
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خاص بتواند در مسائل مربوط  يا ه به مناسبت دانش، تجربه و مهارت در رشتهک یسک: یارشناس رسمک -9

 ار داشته باشد.کن یا يصالح پروانه برایمراجع ذند و از کبه رشته خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر 

ار مقدم باشد و چون که زائد بر مقدار طلب بستانکاست  کیمل يمازاد، بها ،یدر اصطالحات ثبت: مازاد  -10

 يپرداخت طلب او مازاد يده برایار اول بعد از مزاکقه بستانیا مورد وثیمورد بازداشت  کست ملیمعلوم ن

 اند. دهیهم نام یاحتمال داشته باشد، آن را مازاد

و  یفاء حقوق قانونیل در استیط خاص و به منظور تسهیمرتهن در شرا کبان یعنی: اعراض از رهن  -11

در این صورت دین باوثیقه او مبدل به دین  اش بگذرد. قهین و مقررات از وثیت قوانیو با رعا يقرارداد

  شود. اي بر آن مترتب می اد ذمهنمقررات اجراء اساي تبدیل و  وثیقه شده و سند رهنی بانک به سند ذمه بی

 ق ابراء دائن.ین و خواه از طریق دادن دید رهن، خواه از طرین مرهونه از قیردن عکآزاد : رهن کف  -12

در  كفات مقرره در قانون ثبت اسناد و امالیمطابق تشر معامله یثبت انحالل سند رسم یعنی: فسخ سند -13

 ه است.دیه آن سند به ثبت رسک يدفتر

ن یننده باالترکشنهادیشده و به پ مال شروع یابیه از مبلغ ارزکاز فروش مال است  یصورت خاص: دهیمزا  -14

 شود. یمت واگذار میق

نامه  آیینن یرا به عهده دارد و در ا کیبان ياالجرا مفاد اسناد الزم يه اجراک يواحد: کاسناد بان ياجرا  -15

 شود. یده میناماسناد  يا اجرایبعضًا به اختصار اجرا 

 يبه اجرا اجرایین و مقررات جهت انجام امور یاسناد در حدود قوان يه اجراک یابتین: اجراییابت ین  -16

 ار در حوزه آن قرار دارد بدهد.کا اموال بدهیون یه اقامتگاه مدکگر یمحل د کاسناد بان

ا عدم یمال  یمعرف ل عدمیه به دلکا خاص) ی یاست (اعم از متعهد اصل يارکبده: الخروج ممنوع  -17

 شود. یم يریشور جلوگکاز  يار وفق مقررات از خروج وکبستان کبه درخواست بان يبه اموال و یدسترس

قه را تحت یار مال مورد وثکتواند با رد طلب بستان یون میه به موجب آن مدکاست  یحق: حق استرداد  -18
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 امل خود درآورد.کتصرف 

ه پنج درصد کرد یگ یاالجرا م اسناد الزم يبابت اجرا کبانه کاست به صورت پول  یحق: ااالجر حق  -19

 مبلغ مورد اجراست.

 رد.یگ یه به حافظ برابر مقررات تعلق مکاست  يا الزحمه حق: الحفاظه حق  -20

  گردد. هاي عملیات مزایده مطابق مقررات از مدیون وصول می مبلغی که بابت هزینه: مزایده حق  -21

حسابی است که نزد بانک بستانکار به نام اجراي اسناد بانک افتتاح  :ساب سپرده اجراي اسناد بانکح -22

  شود. گردیده و کلیه وجوه ناشی از عملیات اجرایی در آن نگهداري می

 هاجراییصدور  :دوم قسمت

واحد  يبنا به تقاضا کیبان ياالجرا مفاد اسناد الزم يه به منظور اجرااجراییدرخواست صدور  )590( ماده

 شود: یل انجام میق مراجع ذیو از طر ارکبستان کمربوط در بان

ق دفترخانه یده است از طریبه ثبت رس یه در دفترخانه اسناد رسمکاالجراء  الزم یدر مورد اسناد رسم -1

 ننده سند.ک میتنظ

 .کاسناد بان يق اجرایاز طر کدر بان یمیتنظ ياالجرا در مورد اسناد الزم -2

 ر باشد:یات زکشامل ند یشود و با یم میتقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظ )591( ماده

ه و در خصوص اسناد اجراییننده ک ، محل اقامت درخواستیکیترونک، پست الیدپستکد شناسه، کنام،  -1

 است. ده یه سند در آن ثبت گردک يا دفترخانه یشماره و حوزه ثبت یرسم

متعهد و در ، محل اقامت یمل دکخ تولد، ی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تارینام، نام خانوادگ -2

د نام و یب وجود داشته باشد بایا غاین ورثه، محجور یصورت فوت متعهد، نام و مشخصات ورثه او. هرگاه ب

محل  یمشخصات و نشان ین گردد. در مورد اشخاص حقوقیب معیا غایمحجور  ینده قانونیمشخصات نما

 آن. ینده قانونیا نمایاقامت متعهد 
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د یدارد با یحیاجراء مورد درخواست توض یاگر راجع به چگونگ ست،ا ه اجراء آن تقاضا شدهک یموضوع -3

 ند.کد یق

نامه  نیین و آیراست يدارکار براساس قانون بانکبستانبانک ه اگر یر تادیح به مطالبه خسارت تاخیتصر -4

 افت آن را دارد.یمربوط حق در ییاجرا

 ه.اجراییخ مستند درخواست صدور یشماره و تار -5

را به  یزان طلب و حقوق قانونیمآن  یینامه اجرا نیین و آیراست يدارکن باند طبق قانویبا کبان )592( ماده

 د.یه درج نمااجراییدر تقاضانامه صدور  کیکتف

 يت برایه صالحکنیننده و اک ت درخواستیسردفتر پس از احراز هو یدر خصوص اسناد رسم )593( ماده

ت با خط خوانا در سه نسخه ساع 24ژه ظرف یو يها ه دارد رونوشت سند را در برگاجراییدرخواست صدور 

ن و صاحب یاز متعهد یکهر يقه متعلق به متعهد نباشد برایا وثینفر باشد و اگر متعدد باشد  یک(اگر متعهد 

د اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته (در یه باکرا  یرده و موضوعکه یشود) ته یقه دو نسخه اضافه میوث

ه را امضا اجرایی يها خ وصول تقاضا برگیساعت از تار 48نباشد) ظرف  یالکه در صدور آن اشک یصورت

ند، ک یافت مید دریفرستد و رس یم کاسناد بان ياجراء نزد اجرا يده و برایرسان »اجراء شود«ژه یمهر و رده و بهک

 شود. یبالفاصله آغاز م اجراییات یعمل

ثر کرده و حداک يصدور آن خوددار د ازیروبرو شود با یالکه با اشاجراییهرگاه سر دفتر در صدور  :1تبصره 

لف کور مکد و اداره مذیف نمایلکسب تکال از ثبت محل استعالم و کح اشیبا طرح صر ساعت 24ظرف مدت 

ف یلکسب تکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کند و هرگاه ثبت محل هم با اشک ییاست او را راهنما

 ییلف به پاسخگوکم يارک روز  به ده یثر منتهکحداتان اعم از محل یا اسخواهد نمود. ثبت طرف استعالم 

 است.

 د شده باشد.یه در سند منجزاً قکرد کتوان صادر  یم یه را فقط نسبت به تعهداتاجراییورقه  :2تبصره 
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قه یثبت وث  قه و مشخصات آن را از سامانهیمورد وث یلف است وضع ثبتکم کاسناد بان ياجرا )594( ماده

)CRSد.یدر سوابق ضبط نماهمراه با کد رهگیري استعالم را  یتافی) استعالم و پاسخ در 

ه را در اجراییاالجراء، صدور  ه هر نوع سند الزماجراییلفند در موقع صدور کم یدفاتر اسناد رسم )595( ماده

 ند.ید نمایخ قیر تارکبا ذ )CRS(قه یمالحظات ثبت مربوطه و سامانه ثبت وث

 ارکد حق بستانیه) با قیال ا منتقلی یار اصلکز بدهقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم ایدر اسناد وث )596( ماده

ه ید علیه بااجراییند ک، حق استرداد خود را واگذار کبان يخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضایر تارک) و ذک(بان

 ب گردد.یه صادر و تعقیال ن منتقلیآخر

انجام شده  اجراییمتعهد صادر و به او ابالغ و اقدامات  یستگکه قبل از اعالم ورشاجراییهرگاه  )597( ماده

 یانجام شده قبل یات قانونید عملیتجد به يازیشود، ن یم قطعکن حیفسخ و ا یستگکورش يم بدوکباشد و ح

 ست.ین

 ند.کوصول در دفتر مخصوص ثبت  خیب تاریواصله را به ترت يها هاجرایید یاسناد با ياجرا )598( ماده

 ابالغ :سوم قسمت

د آن را در دفاتر ینامه با آیینن یا )598ماده ( ت یه با رعااجراییپس از وصول  کاسناد بان ياجرا )599( ماده

ه باشد اجراییت مرجع صدور یم محل حوزه فعالیه متعهد مقیکل و در صورتکیآن تش يالزمه وارد و پرونده برا

گر باشد یت دیم حوزه فعالیمتعهد مق اگر ند.کم ینام مامور ابالغ را در آن نوشته و جهت ابالغ به مامور تسل

شود. در مورد  یم آنجا است ارسال میه متعهد مقک یاسناد محل يساعت به اجرا 24ه در ظرف اجرایی يها برگ

ه طبق مقررات ابالغ کشود  یبه وزارت امور خارجه ارسال م يزکمر کله بانیگانه به وسیب يشورهاکن در یمیمق

 ند.ینما

ا یت پست کن شریر اوراق مربوطه از ماموریه و سایاخطار ،هاجراییتواند در امر ابالغ  یاسناد م ياجرا :تبصره

 د.یق عقد قرارداد برابر مقررات استفاده نمایاز طر یردولتیغ يها تکشر
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نسخه از آن را به  یکه اجراییافت اوراق یساعت از زمان در 48لف است ظرف کمامور ابالغ م )600( ماده

ا امضاء یت یرد. اگر متعهد از روید بگیخ با تمام حروف رسیر تارکگر با ذیم و در نسخه دیشخص متعهد تسل

رد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد ک خواهد یتباً گواهکند مامور مراتب را شخصاً و که امتناع اجرایی

 یافکه راییاجت برگ یز اهمیتم ياو برا ين و سن ظاهرکه در آن محل ساکا خادمان او یاز بستگان  یکیبه 

دارد تعارض منفعت نباشد. اگر  یافت میه برگ را درک ین متعهد و شخصیه بکنیند؛ مشروط بر اک یباشد ابالغ م

س شود و هرگاه کر اوراق منعیو سا اجراییل برگ ید در ذیها با سواد باشند اثر انگشت آن یاشخاص نامبرده ب

ن اشخاص ید خواهد نمود و هرگاه ایت خود قیته را با مسئولکن نید بدهند، مامور ایاز جهات نتوانند رس یبه جهت

گر یند و مراتب را در نسخه دکه را به اقامتگاه متعهد الصاق اجرایید ید ندهند مامور بایا رسیدر محل نباشند 

 سد.یبنو

ر یت به مدکا دارنده حق امضاء و در صورت انحالل شریت کر شریبه مد اجراییها اوراق  تکدر مورد شر -1

ند، مامور یه امتناع نمااجراییا امضاء یت یشود چنانچه اشخاص مزبور از رو یه ابالغ میران تصفیمد یا تمامی

 اجراییند اگر اشخاص فوق در محل حضور نداشته باشند اوراق ک یم یتباً گواهکمراتب را شخصاً و 

ت الصاق خواهد کل شرانحال یه طبق آگهیران تصفیا مدیر یمد یا نشانیت کحسب مورد به اقامتگاه شر

 شد.

ها و  يو شهردار یوابسته به دولت و موسسات عموم يها و سازمان یها و ادارات دولت در مورد وزارتخانه -2

ا یا سازمان یا اداره یمسئول وزارتخانه  يبرا یله پست سفارشیماً به وسیمستق اجراییاد و نهادها، اوراق یبن

 اجراییم اوراق یخ تسلین صورت پس از گذشت ده روز از تاریاشود. در  یفرستاده م يا شهرداریموسسه، 

 ه ابالغ شده محسوب است.اجرایی یمدن یدادرس آیینت مواد مقرر در یبه پست با رعا

ن یمع یردولتیغ یعموم يا نهادهایوابسته به آن و  يها ا سازمانی یاگر محل اقامت متعهد سند، اداره دولت -3

 شود. یوفق مقررات ابالغ مه در همان محل اجراییشده باشد 
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 یبه صندوق پست یله پست سفارشیه وساجراییبرگ  یکباشد  یمتعهد، صندوق پست یه نشانک یدر صورت -4

 شود. یه ابالغ شده محسوب ماجراییم به پست پس از گذشت ده روز یخ تسلیشود و از تار یارسال م

ه از ک یه در اداراتاجرایید شده باشد، ابالغ یز قین یکترونکبر اقامتگاه متعهد، پست ال ه عالوهک يدر اسناد -5

ن صورت پس از یرد. در ایگ یصورت م یکترونکق ارسال به پست الیند از طرینما یانه استفاده میستم رایس

 شود. یه ابالغ شده محسوب ماجراییخ ارسال یساعت از تار 48گذشت 

ات یا عملیشود و  یها و اوراق به او ابالغ م هیاخطار ریا سایه اجراییه اوراق ک یسکد با یمامور ابالغ نبا: 1 تبصره

ن او و شخص موردنظر یا مابیتا درجه سوم از طبقه دوم داشته  یا نسبی یشود، قرابت سبب یه او انجام میعل  اجرایی

 مطرح باشد. یا مدنی یجزائ يا دعوی اجراییا پرونده یتعارض منفعت 

با متعهد دارد  یه چه نسبتکنیه به او ابالغ شده و ااجراییه کرا  یسک د نام و مشخصاتیمامور ابالغ با: 2 تبصره

ن ساعت و روز و ماه و سال و نام و مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا ییخ ابالغ را با تعیو محل و تار

 ند.کسد و امضاء یم خواهد نمود بنویه به اجراء تسلک يا و با تمام حروف در نسخه

ن ید شود. اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید اقامتگاه متعاملیاالجرا با الزمه اسناد یلکدر  )601( ماده

ه به دفترخانه و قبل از ابالغ اجراییر اقامتگاه خود را قبل از صدور ییه تغکد شده و مادام یه در سند قکهمان است 

محل اقامت اعم از خانه،  يدارشهر كوچه و شماره پالکابان و یر نام خکح و ذیصح یبا نشان به اجراء اسناد،

 يها هیاخطار ه واجرایی يه برگهایلکرد، اطالع ندهند که را به آنجا ابالغ اجراییه بتوان کره یار و غکمغازه، محل 

ن یتواند به عذر عدم اطالع، متعذر گردد. همچن یشود و متعهد نم ید شده ابالغ میه در سند قک یبه محل اجرایی

ه مراتب را اجراییلفند پس از صدور کم ی. دفاتر اسناد رسمیو صندوق پست یکیرونتکاست در خصوص پست ال

مه قبض پست یه را به ضماجرایی يها به او اطالع دهند و برگ یق پست سفارشیمتعهد از طر ین نشانیبه آخر

در  کاد باناسن يبه اجرا اجراییات یه و انجام عملاجراییل پرونده و ابالغ کیجهت تش كر مداریبا سا یسفارش

 ل دهند.ید تحویقبال اخذ رس
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د ینما یم ید خود معرفیه به عنوان اقامتگاه جدک یل اقامت خود را در محلیلف است دلکمتعهد م )602( ماده

ل سند یاز قب یتبکل یبه دل کیه متک یند. به اظهاراتکافت ید دریم و رسیا اجراء تسلیننده سند ک میبه دفترخانه تنظ

ا ی ينسولگرکشور و کمحل در داخل  یانتظام يروین یا گواهیمتگاه داشته باشد ر اقاییه داللت بر تغک یرسم

 ب اثر داده نخواهد شد.یشور نباشد، ترتکران در خارج از یا یاسین سیمامور

ا به یده موافق با واقع نباشد ین گردییه تعک یا محلین نشده ییهرگاه محل اقامت متعهد در سند تع )603( ماده

 يها از روزنامه یکیساعت در  24ه ظرف یا اخطاریه اجراییه و اساساً شناخته نشود ن رفتیمحل مزبور از ب یجهات

مرتبه  یکن محل فقط یتر یکراالنتشار نزدیثکراالنتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد، در روزنامه یثک

 اجرایی اتیعمل یه ظرف ده روز پس از انتشار آگهکح شود ید تصریمزبور با یشد و در آگه خواهد یآگه

 افت. یان خواهد یجر

د یه ورثه به عمل آیه علاجراییه فوت شود و درخواست صدور اجراییهرگاه متعهد قبل از صدور  )604( ماده

از  یکدر محل مزبور به هر یه ابالغ واقعک یگردد. در صورت یم یه در اقامتگاه مورث به آنان ابالغ واقعاجرایی

 کده اقامتگاه خود را اعالم ندارد و بانین نگردکبه او مم یغ واقعه به نحو مزبور ابالک یسکا یسر نگردد یآنان م

ن یا )603ماده ( ت یه با رعااجرایید ابالغ ین نماییسر گردد تعیم یه ابالغ واقعک یبیز نتواند اقامتگاه او را به ترتین

 د.یآ ید به عمل میله درج در جراینامه وس نییآ

ب یند طرز ابالغ به ورثه به ترتکه و قبل از ابالغ فوت اجراییه متعهد پس از صدور ک یدر صورت :1 تبصره

 مزبور خواهدبود.

شور، کد سازمان ثبت احوال ینما یو معرف ییمتعهد را شناسا ینتواند وارث قانون که بانک یدرصورت :2 تبصره

ن خصوص، یدر ا کگر در پاسخ به استعالم بانیا سازمان مطلع دیو هر نهاد  ییو دارا ياقتصادامور وزارت 

 بعمل خواهد آورد. الزم را يارکهم

م او یا قی یحسب مورد به ول اجراییات یر عملیه و سااجراییا محجور باشد یر یهرگاه متعهد صغ )605( ماده
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 شود. یابالغ م

 ب اجراءیترت :چهارم قسمت

 يبرا یبیا ترتیمفاد آن را به موقع اجراء بگذارد  د ظرف ده روزیه متعهد بااجراییخ ابالغ یاز تار )606( ماده

 سر گرداند.یسند را م يه اجراکند ک یمعرف یا مالین خود بدهد یپرداخت د

ز بالمانع بودن آن جهت ین بوده و نید متناسب با دیشود با یم یبازداشت معرف يه براک یمت مالیق )607( ماده

 االجراء از هر جهت محرز باشد. موضوع الزم يفایاست

جل ؤه مطالبات مکال ندارد هرچند کمطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهدله اش یمعرف )608( ماده

 باشد.

ن صورت پس از بازداشت از یند. در اک یه معرفاجراییاجراء  يتواند مال خود را برا یثالث م )609( ماده

در  کمالالتاً از جانب کون سند ویمال ثالث به توسط مد یمعرف ننده حق انصراف ندارد.ک یطرف اجراء معرف

ل حق کن صورت پس از بازداشت مال، مویندارد، در ا ین امر منعیبر ا یالتنامه رسمکح ویصورت داللت صر

 د.یاسترداد مال مورد بازداشت را بنما يندارد تقاضا

ون از طرف متعهدله نخواهد یگر مدیا ثالث مانع از بازداشت اموال دیار کمال از طرف بده یمعرف )610( ماده

 شود. یه قبًال بازداشت شده است رفع بازداشت مک یاز بازداشت، معادل آن از اموالن صورت پس یبود در ا

را  یین طلب اجراینامه تام آیینن یا )606ماده ( ور در کتواند قبل از انقضاء مدت مذ یاجراء اسناد م )611( ماده

االجراء را از اموال  ه معادل موضوع الزماجراییالفاصله پس از ابالغ ن صورت اجراء بید در ایاز اموال متعهد بنما

 ند.ک یمتعهد بازداشت م

م ین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابالغ، متعهد آن را تسلیم عیه بر تسلاجراییاگر  )612( ماده

باشد) تصرف و  صادر شدهز یه بر منافع ناجراییه ک ین مزبور و منافع آن را (در صورتیاسناد ع يند مامور اجراکن

ر بوده و متصرف یه مال در تصرف غکنید خواهدگرفت مگر ایرده قبض رسکم یتسل کبه واحد مربوط در بان
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شود و متعهدله  ین صورت مامور اجرا متعرض آن نمیه در اکند کت کیمال يا منافع آن دعوین ینسبت به ع

رمنقول ثبت شده صادر شده باشد و متصرف نسبت یم مال غیه بر تسلاجراییاگر  ند.کتواند به دادگاه مراجعه  یم

خ آن مقدم بر سند متعهدله باشد) یه تارک( کصادره از مال یا سند رسمیم دادگاه کمنافع آن به استناد ح به

 .شود یل متعهدله داده میتحو یا سند رسمیم کت حقوق و تصرفات مستند به حیند مال با رعاکحق  يدعو

 ند.کدادگاه مراجعه  تواند به یه معترض باشد مک یمتعهدله در صورت

در ذمه بوده و  یلکا مال ینباشد  ین منقول بوده و به آن دسترسین معیه عاجراییهرگاه موضوع  )613( ماده

تعهد را  يروز اجرا يتواند بها یافت نشود متعهدله میا مثل آن در خارج یمتعهد از انجام تعهد امتناع ورزد 

ن و از متعهد خواهدگرفت، مگر ییتع یارشناس رسمکله یمزبور را به وس يبها ءاجران مورد مأمور یبخواهد در ا

 شود. یه طبق آن عمل مکن مقرر شده باشد ین طرفیب يگریب دیه در سند ترتکنیا

ها ارجاع  ن ا شهرستایر اجراء در تهران یگر دوایاسناد به د يه توسط اجرااجرایی يها هرگاه برگ )614( ماده

 ند.کنامه اقدام  آیینن یلف است طبق مقررات اکه میال اسناد مرجوع يشود، اجرا

دهنده  ابتیاسناد ن يشود، اجرا ینامه داده م آیینن یا )614ماده ( طبق  اجراییابت یه نکدر هر مورد  )615( ماده

د مترصد یند و باکب یرا خود تعق راییاجات ید عملیه مطلع نشده نبایمرجوع ال يجه اقدام اجرایه از نتکمادام 

دهنده احراز شود  ابتیاجراء ن يد و براینما یرا از متعهد معرف یاگر متعهدله مال یابت باشد ولیاقدامات مورد ن

ن صورت یندارد و در ا یشده منع یف مال معرفیده توقیه انجام نگردیال ابت توسط اجراء مرجوعیه موضوع نک

 اورد.ین جهت به عمل نیاز ا یگر اقدامیراتب را بالفاصله اطالع خواهد داد تا ده میال به اجراء مرجوع

د در صورت ید از عهده آن برآیند باک یمتعهد، ضمانت م یه در اجرا از بدهک یشخص )616( ماده

 رد.کفاء خواهدی، مسئول اجراء مورد ضمانت را برابر مقررات استيخوددار

د یجد يا بنایل ساختمان یمکا تیر بنا، قنات، یل تعمیاز قب يانجام تعهد يه برااجراییه ک يدر مورد )617( ماده

اسناد متعهد  يد، اجرایه اقدام به انجام آن ننمااجراییا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابالغ ی
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 د.ینما یم یارشناس رسمکنظر  خذانجام آن پس از ا يالزم برا يها نهیا پرداخت هزیرا الزام به انجام تعهد 

ن شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه یر انجام تعهد، وجه التزام معیتاخ يگاه در سند براهر )618( ماده

از آن  یکیتواند  یعدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط م ياگر وجه التزام برا یباشد ول یاجراء تعهد نم

 ند.کدو را مطالبه 

تا مرحله وصول  اجراییت در تمام اقدامات در صورت دخالیا نماینده حقوقی ل کیاله وکالو حق )619( ماده

 يالت در صورت تقاضاکقانون و ینامه اصالح آیینزان مصرح در یثر تا مکن و حداین طرفیطبق قرارداد منعقده ب

 ز خواهدبود.یاله نکالو حق يقه جوابگویقه همان مورد وثینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیذ

ده تمام یو مزا یابیه و ارزاجراییاز اصل مانع از صدور  یا قسمتیبت به خسارت ون نسیابراء ذمه مد )620( ماده

قه به دائن، مبلغ ابراء یمورد وث يده و واگذاریدار در مزایت خرکبود و در صورت عدم شر قه نخواهدیمورد وث

 .گردد یع میشد، تود افتتاح خواهد کن منظور نزد بانیه بدک یا در حسابیون مسترد یشده به مد

ننده ک ار بازداشتکف شده باشد، بستانیثبت توق يله اجرایوس یه در مقابل مطالباتک یدر مورد مال )621( ماده

 متعهدله یقانون يها نهیون و هزیتواند تمام د یمکه از طریق اجراي اسناد بانک مبادرت به بازداشت نموده مازاد 

انتقال حقوق مستند طلب متعهدله به واریز نماید در این صورت پس از  ثبتاجراي را در حساب مربوط نزد 

 د. ینمااقدام خود  مطالبات يفایاستتواند از طریق اجراي ثبت نسبت به  مشارالیه می ،نامبرده

ار کف شده باشد، بستانیتوق اسناد بانک يله اجرایوس یه در مقابل مطالباتک یدر مورد مال )622( ماده

 بازداشت کنندگان مقدم و حقوق قانونی متعلقه یونقان يها نهیون و هزیتواند تمام د یننده مازاد مک بازداشت

سپرده اجراي اسناد بانک تودیع و تقاضاي توقیف مال و استیفاي حقوق خود را از آن بنماید را در حساب دیگر 

ها رفع اثر نموده و مال بابت کل یا قسمتی از طلب او و مجموع وجوه تودیع شده  در این صورت از توقیف

  رسد. نامه از طریق مزایده بفروش می سازمان ثبت توقیف و مطابق این آیینبالفاصله از طریق 

تواند تا قبل از تنظیم  شود بدهکار می هاي اجرایی که مورد مزایده به بستانکار واگذار می : در کلیه پروندهتبصره
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 و امضاي سند انتقال اجرایی یا تحویل مال حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید.

ده نسبت به اموال منقول و یاالجراء و حق مزا الحفاظه، حق ارشناس، حقک، دستمزد ینه آگهیزه )623( ماده

 شود. یباشد و مانند اصل طلب وصول م یبعهده متعهد م یقانون يها نهیر هزیرمنقول و سایغ

 بازداشت اموال منقول :پنجم قسمت

در صورت لزوم با حضور مامور نده دادستان و یبازداشت اموال متعهد با حضور مامور اجرا و نما )624( ماده

ز بسته ینش و نیا بستگان و خادمیرد. حاضر نبودن متعهد یپذ یاسناد صورت م ياجرا یبا هماهنگ یانتظام يروین

شده جهت بازداشت،  ین ارزش اموال معرفییست. در تعیه مال در آن است مانع بازداشت مال نک یبودن محل

 باشد. یم یسمارشناس رکلف به اخذ نظر کمأمور اجرا م

 ن حافظ به عمل آورد.ییدات الزم را جهت تعیلف است قبل از اقدام به بازداشت تمهک: مأمور متبصره

 شده حسب یال ارزش داشته باشد و مال معرفیون ریلیصد میکن و متفرعات تا یه دک یدر صورت )625( ماده

ون یارشناس از اموال مدکر ص مامور اجراء ارزش نداشته باشد، بدون نظیش از مبلغ مزبور به تشخیالظاهر ب

بازداشت خواهد کرد. در غیر این صورت مامور اجرا در موقع بازداشت اموال نظر کارشناس رسمی را جلب 

اگر مال مورد بازداشت و کند.  خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک یا دو عشر اضافه بازداشت می

 شود. ید تمام آن بازداشت مور فوق باشکزان مذیش از میه و بیرقابل تجزیغ

 يشود در صورت لزوم به جا یه هست بازداشت مک ییهمان جا د بازداشت شود دریه باک یاموال )626( ماده

د مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود، انتخاب حافظ با مامور اجراء یگردد. در هر حال با ینقل م یمحفوظ

 تعیین حافظ با مأمور اجراست. است.

ند به اعتراض او به بازداشت پس از ک یافت میشده را به عنوان حافظ در ه مال بازداشتک یسک )627( ماده

 ب اثر داده نخواهدشد.یترت ییات اجرایات از عملیاکش يون بدویسیمکقبول مال به عنوان حافظ در 

 يالمقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جا یباشد و حت داشته یان دارائکد به قدر امیحافظ با )628( ماده
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 ند.کرا تعهد  گر حفاظت مالید

ند، با حافظ کر ین تقصیگر راجع به امیط دیط امانت و شرایمامور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرا: تبصره

 متضامناً مسئول خواهدبود.

 ر بسپارد:یتواند اموال بازداشت شده را به اشخاص ز یمامور اجراء نم )629( ماده

 خود تا درجه سوم از طبقه دوم. يبه اقوام و اقربا -1

تا درجه سوم از طبقه دوم دارند و به  یا سببی یه با متعهد قرابت نسبک یو به اشخاص يعهد و همسر وبه مت -2

 دا نشود.یحفظ اموال بازداشت شده پ يبرا يگریه شخص دکنیمگر ا يا خدمه ویمخدوم 

ل صورتمجلس ینسخه از صورتمجلس اموال بازداشت شده را به حافظ داده و ذ یک ءمامور اجرا )630( ماده

 دهد. ینسخه از صورتمجلس اموال را به آنان م یکا متعهدله یمتعهد  يرد. مامور اجرا به تقاضایگ ید میرس

ره) را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت یه محل و غیراکحافظ حق مطالبه حق الحفاظه (اعم از  )631( ماده

ثالث احراز شود باشد و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص  یاسناد م يس اجرایص تناسب با رئیدارد. تشخ

استفاده  یارشناس رسمکتوان از نظر  ین حق الحفاظه مییدر مورد تع است. پرداخت حق الحفاظه به عهده متعهد 

 رد.ک

ند و حافظ کافت آن امتناع ورزد و مراجعه نیابد و صاحب مال از دریان یپا اجراییات یاگر عمل )632( ماده

ه ک یده اقدام به فروش آن نموده و به هر مبلغیزاق میاسناد از طر يبه ادامه حفاظت نباشد، اجرا یهم راض

ز و از آن محل یآن وار کبنام مال کده و ثمن را در حساب مربوط نزد بانیند، به فروش رسانکدا یدار پیخر

 به صاحب مال ابالغ شود. ياخطار یده طید قبل از مزاین موضوع بایشود ا یالحفاظه پرداخت م حق

ر یا تقصیل دهد، در صورت امتناع ید آن را تحویطرف اجراء باحافظ در صورت مطالبه مال از  )633( ماده

فاء یحافظ است یاسناد معادل مال بازداشت شده را از دارائ ياست و اجرا یون اصلیم مدکضامن است و در ح

 باشد. یر حافظ با نظر اجراء مییرد و در صورت ضرورت، تغکخواهد
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د آن را حفظ و حساب آن را هم بدهد. هرگاه یاباشد، حافظ ب شده منافع داشته هرگاه مال بازداشت )634( ماده

م یتواند از مال خود داده و با تسل یاسناد باشد حافظ م يسب اذن از اجراکقبل از  ينه فوریحفاظت مستلزم هز

 ند. کبه اجراء احتساب  كمدار

ند ب باشیا بستگان او غایند و متعهد یاز مال متعهد را بازداشت نما یه بخواهند قسمتک یدر صورت )635( ماده

 یز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلیه مشخصات برداشته و نیلکد یبا ق یه اموال صورت جامعید از بقیبا

ر اموال یحفاظت سا يرا برا يد مأمور اجرا شخص معتبرینند، باکگر متعهد در آنجاست خارج یه اموال دک

 ند.کن ییمتعهد تع

 ز است.یبازداشت منافع جا )636( ماده

ت منافع یده آن به لحاظ رعاین مزاکز است لیجا ین نسبت به سرقفلویبازداشت حقوق مد )637( ماده

مراتب به اداره  یا سرقفلیدر صورت بازداشت منافع  .مگر پس از جلب رضایت آنان ستیز نیاشخاص ثالث جا

 گردد. یمربوط اعالم م یو ابالغ آن به دفاتر اسناد رسم یثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشت

از متعهد  يگریه اگر مال دکست ین نیو منافع مانع از ا یون نسبت به سرقفلیبازداشت حقوق مد )638( ماده

ار باشد از حقوق رفع کن صورت هرگاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانیافت شود بازداشت گردد در ای

 بازداشت خواهدشد.

ور کلث مذباشد بازداشت آن طلب نزد ثا قه داشتهیطلب با وث ی، از ثالثيا ون سند ذمهیهرگاه مد )639( ماده

قه طبق مقررات یقه شده و از حقوق دارنده وثیار با وثکمقام طلب ننده قائمکن صورت بازداشت یز است. در ایجا

 رد.کقه استفاده خواهدیاسناد وث

 یقانون امور حسب 226ت ماده یبازداشت اموال ورثه با رعا یه ورثه متوفیعل يا اسناد ذمه يدر اجرا )640( ماده

 یقانون امور حسب 250و  249ن یت مادتیه با رعاکباشد و رد تر ردهکه را رد که وارث ترکنیا ز است مگریجا

 محرز و انجام شده باشد.
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 شود: ین است و بازداشت نمیات دیر از مستثنیاء زیاموال و اش )641( ماده

 از متعهد و اشخاص واجب النفقه او.ین متناسب با نکمس -1

 النفقه او الزم است. خاص واجبرفع حوائج متعهد و اش يه براک یاء، اسباب و اثاثیلباس، اش -2

 اج سه ماهه متعهد و عائله او.یآذوقه موجود به قدر احت -3

 شاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.کوران و  شهیسبه، پکار کوسائل و ابزار  -4

 .باشد یف میرقابل توقین خاص، غیموجب قوان ه بهک یائیر اموال و اشیسا -5

 شود. یفاء می، استيزیه اموال بجامانده از او بدون استثناء چیلکون از یورت فوت متعهد، ددر ص :1 تبصره

ر، کالذ از اشخاص فوقیاء موصوف با نیدر صورت بروز اختالف نسبت به متناسب بودن اموال و اش :2 تبصره

م ینامه اتخاذ تصم آیینن یا )744ماده ( ت خاص متعهد و عرف محل، مطابق یاسناد با توجه به وضع يس اجرایرئ

 رد.کخواهد

دار  تیا مرجع صالحیه نقل و انتقال آن قانوناً مستلزم ثبت در دفترخانه ک یبازداشت مال منقول )642( ماده

 ند، ممنوع است.ک یت مکیمال ير است و متصرف نسبت به آن ادعایگر نبوده و در تصرف غید

اء و حقوق یه اشیلکف یو توص یه در آن اسامکمرتب شود  ید صورتیشت اموال باقبل از بازدا )643( ماده

ن شود و در مورد طال و نقره یاء معیل و وزن و عدد اشکیبازداشت شده نوشته شود و در صورت لزوم  یمال

آنها  یگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسام ید مین باشد در صورتمجلس قیار آنها معیآالت هرگاه ع

موضوع پرده و طول و  ینقاش يها ر و پردهیخ طبع و در تصویتاب و مصنف و تارکتب اسم کشود. در  ین میمع

قابل بازداشت  یالتجاره تعداد عدل و در حقوق مال ن در نوع مالیعرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد همچن

ن یو نوع آنها در صورتمجلس مع یت اصلمیعدد و ق یمتیق ياغذهاکدر سهام و  شود. یم حیحات تصریتوض

 د گردد.ید قیا مستعمل بودن آنها بایاء نو یز اشین در صورت ریشود و همچن یم

د به امضاء و مهر مامور اجرا ید با تمام حروف نوشته شود و صورتمجلس بایل و وزن باکیعدد و : 1 تبصره
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 برسد.

ح و ید در آخر صورت تصریبه عمل آ یهو و اشتباهحات سیان توضیاء، و بیز اشیاگر در صورت ر :2 تبصره

 ن سطرها ممنوع است.یردن و نوشتن بک كدن، پایر، حذف، تراشییرسد. تغ ین میبه امضاء مامور اجراء و حاضر

 شد. م خواهدیتنظ یچاپ يها برگ يالمقدور صورتمجلس رو یحت: 3 تبصره

 یشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالف شده قابل بازدایا توقیقه یمال مورد وث یمازاد احتمال )644( ماده

 ل است:یجمع ارقام ذ

 .قانون بانکداري راستینت یر با رعایاصل طلب، سود و خسارت تاخ -1

 ده (حق حراج).یحق مزا -2

 االجرا. حق -3

 ور در سند باشد.کاله اگر جزء قرارداد مذکالو حق -4

است)  ف شدهیمقابل طلب او توق در که اصل ملک یسکقه (و یار با وثکه بستانک یهائ نهیر هزیو سا بیمه حق -5

 نامه حق وصول آن را از متعهد دارد. آیینن یپرداخته و برابر مقررات ا

ند مامور اجرا اسم ینما یشود اشخاص ثالث اظهار حق یه بازداشت مک یائیهرگاه نسبت به اش )645( ماده

 ند.ک ید میاظهار را ق یو چگونگ یمدع

ز یآنها ن ياء به امضایز اشین حاضر باشند صورت رنده دادسرا و گواهایا نمایه متعهد ک يدر موارد )646( ماده

 گردد. ید میند مراتب در صورتجلسه قیرسد و هرگاه امتناع از امضاء نما یم

م شده به مامور یرادات خود را در باب صورتمجلس تنظیتوانند ا یور در ماده قبل مکاشخاص مذ )647( ماده

 د.ینما ید میقبول آن در صورتمجلس ق ند مامور اجراء آن اظهارات را با جهات رد ویاجراء اظهار نما

ن باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهروموم یمحفوظ و مع يهرگاه اموال منقول در جا )648( ماده

ند، ک یرده و مهر مکالصاق  ياغذکاء یدام از اشکنباشد به هر  ینیمحفوظ و مع ياء در جاید و هرگاه اشینما یم
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 د.یرا مهر نما مهر مامور اجراء يتواند پهلو یز میمتعهد ن

و  یپشم يها ل فرش و پارچهیاء شود از قبیاز اش یهرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعض )649( ماده

 و مراقبت نمود. یشکه بتوان سرکند یبازداشت نما يرده طورکد جدا یاء مزبور را بایره اشیغ

ه کنچه ت آیالب ند؛ از اثاثینما یم یخانه زندگ یکه در کن باشد یاز زوج یکیهرگاه متعهد  )650( ماده

 كمشتر یشوهر و مابق کزن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، مل کعادتاً مورد استعمال زنانه است، مل

 ب فوق ثابت شود.یه خالف ترتکنین محسوب خواهدشد مگر این زوجیب

ن یت بکگر مشاع باشد شریا اشخاص دین متعهد و شخص یشود ب یه بازداشت مک یهرگاه مال )651( ماده

 ه خالف آن ثابت شود.کنیشود مگر ا یفرض م يتساوآنان به نحو 

 بازداشت اموال نزد شخص ثالث :ششم قسمت

است آن اموال و  یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثیه وجه نقد کابد یهرگاه اجراء اطالع  )652( ماده

اشت نامه به شود و بازد یند بازداشت مک يبرابر اجرایی يها نهیر هزین متعهد و سایه با دک يا وجوه تا اندازه

 یقیه شخص ثالث شخص حقکنیشود اعم از ا یز به متعهد هم طبق مقررات ابالغ میو ن یشخص ثالث ابالغ واقع

 جل.ؤا مین او حال باشد یه دکنیو اعم از ا یا حقوقی

 کباشد ارسال بازداشت نامه بواسطه بان داشته یاسیت سیور در ماده قبل مصونکهرگاه ثالث مذ )653( ماده

 ارت خارجه صورت خواهدگرفت.ق وزیاز طر يزکمر

ا اموال بازداشت شده را به صاحب یه وجه کند ک یابالغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم م )654( ماده

ته در بازداشت کن نیرد اکاسناد از او وصول خواهد يمت آن اموال را اجرایا قیآن ندهد و الّا معادل آن وجه 

 د شود.ید قینامه با

د آن را به یا طلب حال باشد شخص مزبور بایزد شخص ثالث وجه نقد هرگاه مال بازداشت شده ن )655( ماده

 رد.ید بگیسپرده و رس کحساب مربوط نزد بان
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ه آن امتناع ورزد یاست از تاد ا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شدهیه مال ک یهرگاه شخص ثالث )656( ماده

 نامه خواهدبود. آیینن یبازداشت اموال او مطابق مقررات ا

نزد خود باشد  يگریا اموال منقول دیاز وجه نقد  یا قسمتیر وجود تمام کمنهرگاه شخص ثالث  )657( ماده

س اجرا اطالع دهد و الّا مسئول یخ ابالغ بازداشت نامه به شخص او، مراتب را به رئیروز از تار 10د ظرف یبا

 اهد گرفت.ا آن مال را از او خویاسناد آن وجه را وصول و  يم مال خواهدبود و اجرایا تسلیپرداخت وجه و 

ا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر یر وجود مال که شخص ثالث منک یدر صورت )658( ماده

اثبات وجود  ياسناد برا يه اجراکنیشود مگر ا ینسبت به او متوقف م اجراییات یدر ماده فوق اطالع دهد عمل

 قن داشته باشد.یر آن بوده مستندات قابل قبول و متکه منک یا طلب نزد شخص ثالثیوجه و مال 

اعتراض خود  )744ماده ( تواند مطابق  یا طلب متعهد نزد خود است میر وجود مال که منک یشخص ثالث :تبصره

به  یدگیرس يون بدویسیمکبه دفتر  ذراسناد و در صورت تع يس اجرایرا به همراه مستندات مثبت به رئ

 د.یم نمایتقد ییات اجرایاز عملات یاکش

رمنقول متعلق یا غیه مال االجاره اموال منقول که است یالرعا ز الزمین یمقررات مواد فوق در صورت )659( ماده

طلب متعهدله به  كشود تا استهال یج وصول میه به تدرک ید وجوهین صورت بایبه متعهد نزد مستاجر باشد در ا

 داع گردد.ید نزد اجراء ایوجوه مزبور الزم باشد با موقت يه شود و اگر نگهداریه تأدیمشارال

 ه در جنگ هستند، ممنوع است.ک یانینظام ياین دولت و حقوق و مزاینه سفر ماموریبازداشت هز )660( ماده

 يها تکا وابسته به دولت و شری یها و موسسات دولت نان ادارات، سازمانکارک يایاز حقوق و مزا )661( ماده

ن یر آن همچنیو نظا یخصوص يها ادها و بنگاهیها و نهادها و بن تکها و شر کها و بان يو شهردار یدولت

ف یالنفقه باشند ربع والّا ثلث توق سان واجبک يه دارایکمسلح در صورت يروهایران و نیبگ فهیبازنشستگان، وظ

 شود. یم

ا یس اداره یارگاه رئکا یون یدر مورد ماده قبل پس از ابالغ بازداشت نامه به اداره متبوع مد )662( ماده
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سر و فرستادن مبلغ کد در یدارد) با یه مسئول امور مالک ی(در موسسات یارگاه و مسئول امور مالک ولمسئ

د در بازداشت نامه یته باکن نیا .ودب ند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهدکبازداشت شده طبق تقاضا اقدام 

 نوشته شود.

 رمنقولیبازداشت اموال غ :هفتم قسمت

ن یا )625ماده ( و  )624ماده (  ه درک يول اعم از اصل و مازاد به نحورمنقیبازداشت اموال غ )663( ماده

 يبرا ینمونه چاپ يل باشد رویمراتب ذ يه حاوک ید و مامور اجراء صورتیآ ینامه مقرر است به عمل م آیین

 ب خواهد داد:یل بازداشت شده ترتاموا

 ه.اجراییخ و مفاد یتار -1

 باشد. ، اگر داشته کوچه و شماره ملکو  يوکو بخش و  كدر شهرستان و بلو کمحل وقوع مل -2

 آن. یف اجمالیو توص کحدود چهارگانه مل -3

 .کمل ینیمساحت تخم -4

ا مشتمل یباشد و  یونکه خانه مسک یه مشتمل بر چند قسمت است در صورتکن یل ایگر از قبیمشخصات د -5

د متعلقات آن از یباشد. عالوه بر مراتب فوق با یمزروع که ملک یه و متعلقات است در صورتیبر چند ابن

د یموثر باشد در صورت مزبور ق کل فروش ملیه در تسهک يگریحات دیآالت و توض نیل گاو و ماشیقب

 شود.

شود  یح مید شده و تصریدر صورتمجلس قه باشد مراتب یمتنازع ف کاز مل یا قسمتیهرگاه حدود  )664( ماده

 است. یدگیجا تحت رسکست و درکیه طرف منازعه ک

ت و یلف است فوراً بازداشت را به متعهد ابالغ و به ثبت محل اطالع داده و صورت وضعکاجراء م )665( ماده

شد در ثبت شده با که ملک یمورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد، اداره نامبرده در صورت کمل یان ثبتیجر

ادداشت ی، بازداشت را ك) و در ستون مالحظات دفتر ثبت امالیف شده (دفتر بازداشتیتوق كدفتر امال
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ر باشد و انتقال آن به متعهد یمتعلق به غ یات پرونده ثبتیو محتو كبه موجب دفتر امال کد و اگر ملینما یم

 دهد. یمحرز نباشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطالع م

 ل رفتار خواهدشد:یباشد مطابق شقوق ذ مورد بازداشت ثبت نشده که ملهرگا )666( ماده

ه کنیا ایباشد و  ر منتقل نشدهیبه غ یثبت شده و طبق سند رسم يمزبور از طرف متعهد تقاضا کهرگاه مل -1

 شود. یادداشت می ید و در پرونده ثبتیق یباشد، بازداشت در دفتر بازداشت کالمال مجهول

ه اساساً کنیا ایباشد  ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده يگر تقاضاید یسکز طرف ا کهرگاه نسبت به مل -2

 شود. ینباشد، مراتب به اجرا اطالع داده م گذارده شده یه به ثبت عمومک یمورد بازداشت جزو نقاط

نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت  پس از ابالغ بازداشت )667( ماده

شود  یاست، داده نم یه بازداشت باقکب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام یممنوع است و ترت شده

حفظ حق او  يه مال براک یسکبه عمل آمده باشد) مگر در صورت اجازه  یه انتقال با سند رسمک(هرچند 

 نند.کن یا رفع آن را معی کف ادامه بازداشت ملیلکنفع تید اشخاص ذین صورت بایه در اکبازداشت شده است 

ه متعهدله کنیر است ولو ایانه غکه در تصرف مالکون یرمنقول ثبت نشده به نام مدیبازداشت مال غ )668( ماده

به اثبات  ییم نهاکن ادعا به موجب حیه اکت آن باشد مادام کیمال یا خود متعهد مدعیت متعهد و کیمال یمدع

متعهد شناخته  کده و به موجب آن ملیبه ثبت رس كماله در دفتر اک کیده ممنوع است و در مورد امالینرس

مال متعهد شناخته شده و  کشخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن مل يشود، ادعا یم

 شود. یبازداشت م

است مستلزم بازداشت منافع  ر نشدهیبه نفع غ يه نسبت به منافع آن تعهدک یرمنقولیبازداشت مال غ )669( ماده

س کد مراتب در صورت مجلس منعین صورت بایه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در اکنیآن است مگر ا

 شود.

ن ییدخالت مامور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تع یمزروع كدر بازداشت محصول امال )670( ماده
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 د.یامل نماکط، نظارت و مراقبت یاز تفر يریجلوگ يد برایاسناد با ياجرا یسهم متعهد ممنوع است ول

رمنقول بازداشت شده یا غیتواند در ظرف مدت بازداشت، مال منقول و  یر متعهد میورد زدر دو م )671( ماده

 قه بدهد.یا وثیاسناد بفروشد  يرا با اطالع اجرا

است نقداً  آن بازداشت شده يفایاست يه مال براکرا  ین وقوع معامله مبلغیه قبالً و الاقل در حک يدر موارد -1

 نه اجراء بالفاصله رفع بازداشت خواهدشد.یحق متعهدله و هز يفاین صورت پس از استیند در اکه یتاد

 قه دادن مال توسط خود متعهد.یا وثیمتعهدله در فروش  یتبکت یدر صورت رضا -2

لف است مال کماند و متعهد م یم یباق کرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالیمال غ )672( ماده

 ل دهد.یتحو ل گرفته و مطابق آنیرمنقول را موافق صورت تحویغ

ن حافظ و ییا بازداشت محصول درو شده، از نظر تعیرمنقول یدر صورت بازداشت منافع مال غ )673( ماده

 نامه خواهدبود. آیینن یر موارد، تابع ایسا

د در ینما یحق رمنقول) اظهاریا غیشده (اعم از منقول و  هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت )674( ماده

 شود: یم يده خودداریر از مزایموارد ز

 ند.که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول ک يدر مورد -1

ه مال مورد بازداشت کنیبر ا یند مبنکخ بازداشت ارائه یمقدم بر تار یه شخص ثالث سند رسمک يدر مورد -2

 قه طلب اوست.یا وثیا رهن یبه او منتقل شده و 

ثبت بابت  يا اجرایدادگاه  يا دستور اجراین یخ بازداشت به موجب قرار تامیه مال قبل از تارک یدر صورت -3

 باشد. ف شدهیطلب معترض توق

 ند.کت خود ارائه یبر حقان یرقطعیا غی یم دادگاه اعم از قطعکهرگاه شخص ثالث ح -4

 باشد. ت شدهیا وقفیت کیثبت به عنوان مل يه قبل از بازداشت از معترض، قبول تقاضاک یدر صورت -5

ص یثبت تشخ یعال يا شورایات نظارت یطرح در هت معترض موضوع قابل یاکه بر اثر شک يدر مورد -6
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 باشد. شدهداده 

ر یشود و در سا یاز مال رفع بازداشت م یم قطعکدر صورت وجود ح 4ز در مورد بند یو ن 2و 1 يدر مورد بندها

متعهدله  ه معترض در مراجع مربوط خواهدبود.یعل یم نهائیول به اتخاذ تصمکمو اجراییات یموارد ادامه عمل

 ند.کگر متعهد را بیرده و درخواست بازداشت اموال دکواند از مال مورد بازداشت صرفنظر ت یم

ا یده و قبل از صدور سند انتقال ین ماده پس از انجام مزایور در اکاز موارد مذ یکه هر ک یدر صورت: 1 تبصره

ب مقرر در ماده فوق یتده را ابطال و سپس به تریاسناد صورتمجلس مزا يابد اجرایل مال منقول تحقق یتحو

 رد.کعمل خواهد

ند کق نیم مستند شخص ثالث تطبکا حیده با مفاد سند یه مشخصات مال مورد مزاک یدر صورت :2 تبصره

 د.یدادگاه مراجعه نما تواند به یست و شخص ثالث، مین اجراییات یاعتراض او مانع عمل

ن یند در اک یطلب خود معرف يفایستا يدرخواست ثبت نشده متعهد را برا کتواند مل یمتعهدله م )675( ماده

، اداره ثبت به برنده کاسناد بان يبا اعالم اجرا يبرابر مقررات جار یده و انقضاء مهلت قانونیصورت پس از مزا

 که چون در مورد ملکشود  ید میو صورتجلسه و سند انتقال ق یدهد و در آگه یده سند انتقال میمزا

ه ک یاالتکاز جهت اش یتیز مسئولیل مورد انتقال ندارد و نیتحو يبرا یفیلکدرخواست ثبت نشده اداره ثبت ت

 د، نخواهد داشت.یش آیره پیا بعد از آن از جهت اعتراض و غیثبت و  يرش تقاضاین پذین است در حکمم

مات مربوط به اقدا يها نهیه هزیلکد یند و باکدرخواست ثبت مراجعه  يد برایبا يرنده برابر مقررات جاریگ انتقال

ب خواهد یبرابر مقررات تعق یقبل اجراییبه وجود آمده بپردازد و پرونده  کف ملیه از جهت توقکرا  اجرایی

 شد.

 باشد. یاسناد م يده با اجراین ماده به برنده مزایموضوع ا كل امالیه و تحویتخل :1تبصره 

 شود. یل نمثبت از جانب متعهد قبو  يرش تقاضایاز پذ مجهول قبل کمل یمعرف :2تبصره 
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 یابیارز :هشتم قسمت

قه یا مورد وثیمه ذ اسناد يشود (اعم از بازداشت برا یم یا معرفی ییشناسا یه مالکدر هر مورد  )676( ماده

د ییپس از تأ یابیو صورتجلسه ارز یابیاجراء ارزارزیاب شده توسط  یا معرفی یی)، مال شناسایابیجهت ارز

معترض باشد  یابی)، به مبلغ ارزکون بانیا مدی کنفع (مالیهرگاه ذگردد.  یون ابالغ میا مدی کس اجرا به مالیرئ

 يون بدویسیمکا دفتر یه خود را در دفتر اجرا یخ ابالغ، اعتراضیروز از تار 10ثر ظرف مدت کتواند حدا یم

ثر ظرف مدت کلفند حداکشده م ادید. دفاتر یافت نماید دریثبت و رس ییات اجرایات از عملیاکبه ش یدگیرس

به  یابیارز عس اجراء دستور ارجایس اجراء برسانند. رئیه مراتب را به اطالع رئیخ ثبت اعتراضیساعت از تار 48

 د.ینما یرا صادر م يدادگستر یارشناسان رسمکنفره  أت سهیه

خ وصول یروز از تار 10ثر ظرف مدت کحدا يدادگستر یارشناسان رسمکنفره  أت سهیه هینظر )677( ماده

 ییات اجرایت از عملیاکبه ش یدگیرس يون بدویسیمکون قابل اعتراض در یا مدی کا ابالغ به مالیبه اجرا 

 است.

أت پنج نفر یمال موردنظر را به ه یابیارز ییات اجرایت از عملیاکبه ش یدگیرس يون بدویسیمک )678( ماده

است.  یمال قطع یابیأت مزبور در خصوص ارزیه هید. نظرینما یارجاع م يدادگستر یارشناسان رسمکاز 

د قرعه ینامه به ق نیین آیا )678ماده ( و  )677ماده ( و  )676ماده ( موضوع  یارشناسک يها أتیاب اعضاء هانتخ

 خواهد بود.

 خواهد یکعهده هر  به عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به یباینه ارزیهز )679( ماده

 بود.

تواند  یو بازداشت شود متعهدله م ین معرفیدر قبال د یا ثالث مالیه از طرف متعهد کدر هر مورد  )680( ماده

لب از ه وصول طکنیند مشروط به اک یطلب خود معرف يفایاست يبرا يگریده، مال دیمزا یتا قبل از انتشار آگه

شود و معادل آن از اموال بازداشت  یم یابیشده بازداشت و ارز ین صورت مال معرفیتر باشد در ا ن مال آسانیا
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 مجدد به عهده متعهدله است. یابینه بازداشت و ارزید. هزیآ یشده سابق رفع بازداشت به عمل م

ارشناس مجدد آن را کزد زان دستمیروز به اجراء مراجعه و با اطالع از م 10ثر ظرف کمعترض حدا )681( ماده

ن یا )676ماده ( ه طبق ک يند در موردک مید اخذ یرده و رسک ي اسنادم اجرایداع و قبض مربوط را تسلیا

ه ارشناس مجدد درج شود هرگاه مخاطب بکزان دستمزد ید در آن میشود با یابالغ م یابیجه ارزینامه نت آیین

ردن قبض سپرده کوست یتبًا اعتراض خود را با پکد یخ ابالغ بایروز از تار 10معترض باشد ظرف  یابیارز

 یابید ارزیب مقرر فوق اعتراض نرسیه به ترتک یم دارد. در صورتیتسل يون بدویسیمکارشناس به کدستمزد 

 شد. خواهد یقطع

 ون است.یناس مجدد به عهده مدارشکبودن اعتراض معترض دستمزد  در صورت وارد :1 تبصره

از  یکرمنقول گذشته باشد، به درخواست هر یمال غ یابیت ارزیخ قطعیاز تار سالیکه ک یدر صورت: 2 تبصره

 گردد. ید میتجد یابیده ارزیم صورتمجلس مزاین تا قبل از تنظیطرف

و محل  یا خبره محلی یارشناس رسمک یو تجرب یاب با در نظر گرفتن درجه علمیدستمزد ارز )682( ماده

 شود. ین میار براساس عرف محل و تعرفه مربوطه معکزان یشده و م یابیو نوع مال ارز یابیارز

 قهیدر وث :نهم قسمت

 ه آن رااجراییتواند بالفاصله بعد از ابالغ  یاسناد م يقه مال منقول باشد اجرایهرگاه مورد وث )683( ماده

 ند.کبازداشت 

ده شود و عنوان رهن و معامالت با حق استرداد را ا ضمانت قرار داین ید يقه برایوث یهرگاه مال )684( ماده

 خواهد بود. يو معامالت با حق استرداد درباره آن مجر یاسناد رهن ییه مقررات اجرایلکز ینداشته باشد ن

وصول  يه براک يا هاجراییرنده به اجاره واگذار شده باشد یگ قهیقه به وثیهرگاه منافع مورد وث )685( ماده

ر اموال متعهد را یتواند بازداشت سا یاست و متعهدله م يا ه اسناد ذمهاجراییانند گردد م یصادر م یالمسم اجرت

 ند.کدرخواست 
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د به یبا اجراییات یر عملیه و سااجراییاست ابالغ  یون اصلیر از مدیدهنده غ قهیه وثک يدر موارد )686( ماده

 ابد.یان یون جریقه و مدیوث کت مالیطرف

ار کق حسن انجام خدمات، در صورت موافقت بستانیاا با حق استرداد و وثیو  یدر معامالت رهن )687( ماده

 يسند مقدم مورد معامله را برا يخ انقضایر تارکور و ذکار مذکد حق بستانیتواند با ق یم هنندک مقدم، معامله

 ياران بعدکقه بستانیمعامله مقدم، تمام مال مورد معامله در وث کن دهد در صورت فیا تامیقه یگر وثید يها وام

ننده سند مقدم واقع شود، سردفتر ک مید در همان دفترخانه تنظیبا يرد، معامالت بعدیگ یب تقدم قرار میبه ترت

ز یار معامله مازاد در مالحظات ثبت سند مقدم نکامل بستانکر مشخصات کلف است وقوع معامله موخر را با ذکم

ر کاران و ذکا بستانیار کد حق بستانیواند با قت یه میال ا منتقلی یار اصلکند، دارنده حق استرداد اعم از بدهکد یق

ن یه آخرید علیبا اجراییات یه و عملاجرایین صورت یند در اکخ انقضاء مدت، حق استرداد خود را واگذار یتار

 یا سند رسمیو  یا از مندرجات سند رهنیند که مرتهن از رهن رجوع کنیب گردد مگر ایه صادر و تعقیال منتقل

ه راهن یه علاجراییوصول طلب خود  يه مرتهن براکن بوده ین این طرفیه مقرر بکند کاحراز گر، دفترخانه ید

حق استرداد  يا واگذاریه راهن حق صلح حقوق و کشرط شود  یه در سند رهنکنیه، مثل ایال ند نه منتقلکصادر 

ار که بدهیه علاجراییبوده و ر نسبت به مرتهن موثر نیحق استرداد به غ يل موارد واگذارین قبیه در اکرا ندارد 

 ب خواهد شد.یمقام او صادر و تعق ه قائمیو در صورت فوت عل یاصل

 ياسناد یمفاد تمام يباشد اجرا کبان ،ا موخریاران مقدم کاز بستان یکیه یکدر موارد فوق در صورت :1تبصره 

 خواهد بود. کاسناد بان يق اجرایگردد از طر  یم مین ماده تنظیه به شرح اک

لف است تا کدفتر مزبور م ،نندهک میتنظ یاز دفتر اسناد رسم که باناجراییصدور  يدر صورت تقاضا :2تبصره 

ه و ییافت و نسبت به صدور اجرایه آنان را درییگر تقاضانامه صدور اجرایاران دکا بستانیار کضمن اخطار به بستان

خ یروز از تار 20ظرف مدت حداکثر پاسخ الزم افت ید. در صورت عدم دریه اسناد اقدام نمایلکمدلول  ياجرا

 ياقدام خواهد نمود. عدم تقاضا کبان ياالجرا سند الزمبراي ه ییه دفترخانه نسبت به صدور اجرایابالغ اخطار
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قه بوده و سند یگر به منزله اعراض از وثیاران دکا بستانیار کور از طرف بستانکه در مهلت مذییصدور اجرا

ار به دادگاه کق مراجعه بستانیموصوف از طر يا ذمه  مدلول سند يل خواهد شد. اجرایتبد يا ذمه  مربوط به سند

 باشد. یر میپذ انکصالح امیذ

د یه موجب شود مدت سند تمدکاران کا چند نفر از بستانی یکار و کن بدهیم هر نوع سند بیتنظ :3تبصره 

ب اثر یممنوع بوده و قابل ترت ياران بعدکبستان هیابد بدون موافقت بقیش یا مبلغ موضوع سند افزایگردد و 

 باشد. ینم

موضوع سند مقدم را  یه بدهیلکمدت سند مقدم  يتواند پس از انقضا یار معامله موخر مکبستان )688( ماده

و  یا سپردن وجه و صدور گواهینحوه پرداخت  .دیداع نمایا ایور پرداخت که سند مذاجراییقبل از صدور 

ننده ک میباشد و دفتر تنظ ینامه م آیینن یا )723ماده ( به شرح مندرج در  کمل یبتاس مراتب در پرونده ثکانع

ار مقدم در کبابت طلب بستان یار بابت معامله موخر و وجوه پرداختکقه بودن مال را در ازاء طلب بستانیسند، وث

 ه به ماخذ هر دو طلب و متفرعات آن خواهد بود.اجراییور ن صورت صدید در اینما ید میدفتر ق

به  کم سند انتقال ملیا تنظیده یق مزایتواند قبل از فروش مال از طر یار معامله موخر مکبستان )689( ماده

حقوق خود را از  يفایاست يداع نموده و تقاضایا ایموضوع سند مقدم را پرداخت و  یه بدهیلکار مقدم کبستان

 یرد و در صورتیگ ینسبت به هر دو سند تواماً انجام م ییات اجراین مورد عملید. در ایبنما کاسناد بان ياجرا

ماده  ور در کب مذیبه ترت اجراییات یار موخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملکه مدت سند بستانک

 انجام خواهد شد. )723(

 یدگیلف است با رسکارشناس اجراء مکا یز یصادره و اعاده آن، مم يها هاجراییه یلکابالغ بعد از  )690( ماده

س ید رئییو به تا ینسخه ابالغ شده گواه يه وجود نداشته باشد، صحت آن را رواجراییدر ابالغ  یالزم اگر نقص

 ا مسئول اجرا برساند.یا معاون ی

ند هرگاه اعراض قبل از کنه اعراض یاست از ره ین بر ذمه راهن باقیه دکتواند مادام  یمرتهن م )691( ماده
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ح در مالحظات ثبت سند یر توضکمربوطه حاضر شود و با ذ ید مرتهن در دفتر اسناد رسمیه باشد بااجراییصدور 

ه صادر خواهد شد. اگر پس از اجراییح موضوع اعراض ین صورت با توضید و به امضاء او برسد، در ایمراتب ق

س اجراء پس از احراز صحت یتباً به اجراء اعالم و رئکد مراتب ید بایاعراض به عمل آ یه رهناجراییصدور 

 د.ینما یعمل م يا رده و برابر مقررات اسناد ذمهکور موضوع را به متعهد ابالغ کانتساب تقاضانامه مذ

 گردد. یده حق اعراض از رهن از مرتهن ساقط میم صورتمجلس مزایبا تنظ :تبصره

 خانهلف است مراتب را به دفترکباشد، اجراء م اجراییات ین عملیز رهن در حهرگاه اعراض ا )692( ماده

د یآ یبه عمل م یه اعراض در دفترخانه اسناد رسمک يز در موردین مورد و نیند. در اکننده سند اعالم ک میتنظ

نشده باشد  یاداره ثبت ارسال خواهد داشت، اگر موعد سند منقض اطالعنامه فسخ مربوط را به یدفتر اسناد رسم

ه اجراییگردد و مطالبه وجه و صدور  یل میتبد یار به حق ذمکبستان ینیبه مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق ع

ه ک یز وقتیون و نیور در سند معامله خواهد بود. در مورد وراث مدکول به انقضاء مدت مذکوصول آن مو يبرا

د نسبت به تمام ین شده باشد اعراض از رهن بایم دول به اداء تماکرهن و فسخ مو کراهن متعدد بوده و ف

ه حق مطالبه کشود  یرفته میپذ یاران وقتکا چند نفر از بدهی یکمرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم 

اران اسقاط شده باشد و هرگاه مازاد مرهونه به کر بدهیده از ساینه آنها اعراض گردیه از رهک یارانکن بدهید

 گردد. یل میاشت شده باشد در صورت اعراض از رهن بازداشت مازاد به بازداشت اصل تبدر بازدینفع غ

گر ید یا مراجع صالح قانونی کاسناد بان يق اجرایقه از طریه مازاد مال مورد وثک یدر صورت )693( ماده

بالغ ثبت شود و بازداشت به مجرد ا ید مراتب در دفتر بازداشتیبازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت با

مورد مازاد به استناد آن ه ک يا افت و هرگاه معاملهیتحقق خواهد  یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتیون یبه مد

شد، در هرحال مفاد بازداشت  ل خواهدیبازداشت شده فسخ شود خود به خود بازداشت مازاد به اصل تبد وثیقه

د یلف است مفاد آن را در مالحظات ثبت معامله قکبور مننده سند ابالغ و دفتر مزک مید بالفاصله به دفتر تنظیبا

 شده باشد مراتب را به اجراء مربوط اعالم دارد.  یه منتهاجراییرده و اگر سند معامله به صدور ک
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قه یار از مورد وثکه تلف شده باشد و بستاناجراییا بعد از صدور یقه قبل یاز وث يهرگاه مقدار )694( ماده

 یاست و نسبت به مابق یمانده به اعتبار خود باق یباق یابیه طبق ارزک یمت جزئیقه به نسبت قیند سند وثکعدول ن

 طبق اسناد ذمه عمل خواهد شد.

ثالث  کن خاص به تملیم قوانکبه ح اجراییات یقه قبل از ختم عملیه موضوع وثک يدر موارد )695( ماده

وصول  يتواند برا یمتعهدله مرسد  یل طلب خود نمکقه متعهدله به یمورد وث يافوکا به علت عدم تید و یآ یدرم

 ند.کاقدام  کاسناد بان يق اجرایراجع به اسناد ذمه از طر اجراییمانده طلب طبق مقررات 

 خواهد بود. يا ماً تلف شود، سند تابع مقررات اسناد ذمهکا حیقه واقعاً یهرگاه مورد وث )696( ماده

رد بازداشت به عهده اجراء ا مویرمنقول) مورد معامله یبودن مال (منقول و غ هیتجز رقابلیص غیتشخ )697( ماده

 است.

ه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از یار، موجب تجزکحق استرداد به وراث بده يانتقال قهر )698( ماده

االجرا در صورت صدور  و حق یو خسارت قانون یه بدهیلک اجراییات یا قبل از خاتمه عملیه اجراییصدور 

ا وارثان ید. وارث یآ یرهن بعمل م کاز مال مورد معامله ف ون پرداخت شودیاز وراث مد یه برخیه از ناحاجرایی

 ث حق مراجعه به آنان را دارند.ار وریسا یون سهمیمزبور نسبت به پرداخت د

اعالم شود اجرا  یرسم كار مستند به مدرکون وقوع فوت بدهیه به مداجراییهرگاه بعد از ابالغ  )699( ماده

است به محل  يا در چه مرحله ییات اجرایه عملکنیو ا هاجراییصدور  يحاو يا هیاطالع اجراییات یضمن عمل

ق درج در روزنامه به عمل آمده باشد یون از طریه به مداجراییند چنانچه ابالغ ک یالصاق م یون متوفیاقامت مد

ن صورت یشود. در ا یم یبه محل، آگه یکا نزدیراالنتشار محل یثکنوبت در روزنامه  یکه موصوف یاطالع

ار کا بستانیدار یبه نام خر كدر دفتر امال کن ثبت ملیم سند انتقال و همچنیا تنظیده و یمزا م صورتمجلسیتنظ

ده به فروش برسد پرداخت یحصر وراثت نخواهد بود در مورد فوق هرگاه مال در مزا یمحتاج به ارائه گواه

 است. یدارائ مفاصا حسابحصر وراثت و  یول به ارائه گواهکمازاد به وراث مو
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احد از ورثه دین مورث خود را پرداخت نماید، نسبت به سهم سایر وراث از دیون پرداختی  هرگاه )700( ماده

 تواند به منظور استیفاء حقوق خود به سایر وراث مراجعه نماید. مأذون محسوب و می

 دهیمزا :دهم قسمت

 یل آگهیات ذکت نیت آن با رعایمال و قطع یابیقه پس از ارزیا وثی يا اسناد ذمه يدر اجرا )701( ماده

 گردد: یده منتشر میمزا

 رمنقولیده اموال غیمزا یالف ـ آگه

 شود:  یح میر تصریات زکرمنقول نیده اموال غیمزا یدر آگه

 .کمال ینام و نام خانوادگ -1

 .کمل یف اجمالیمحل و حدود و مقدار و توص -2

 يا عادی ید رسممستند به سن يا و در اسناد ذمه یقه مستند به سند رسمیمنافع در اسناد وث يهرگاه واگذار -3

 یاالجاره و آخر مدت اجاره در آگه ر مالکا نشده باشد مراتب با ذیشده  یباشد خواه مدت آن منقض

 گردد. ید میق یالصاق يها یده منتشره در روزنامه و آگهیمزا

 ا مفروز.یده مشاع است یه مورد مزاکنین اییتع -4

 ا نه.یثبت شده است  که ملکنین اییتع -5

و مصرف  كا حق اشترایمربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و  يها یاخت بدهه پردکنیاشاره به ا -6

ده یخ مزایره تا تاریو غ يو عوارض شهردار یاتیمال یز بدهیآنها باشد و ن يده دارایه مورد مزاک یدر صورت

 ده است.یا نشده باشد به عهده برنده مزایآن معلوم شده  یه رقم قطعکنیاعم از ا

 ده.یو ساعت شروع و ختم مزاروز و محل  -7

 شود. یده از آن شروع میه مزاک یمتیق -8

 ده اموال منقولیمزا یب ـ آگه
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 شود: یح میر تصریات زکده اموال منقول نیمزا یدر آگه

 آن. یف اجمالیده و توصینوع اموال مورد مزا -1

 ده.یروز و محل و ساعت شروع و ختم مزا -2

 شود. یده از آن شروع میه مزاک یمتیق -3

راالنتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه یثکنوبت در روزنامه  یکده در یمزا یآگه )702( ماده

ن یمتر باشد و عالوه بر اکروز  15د از یده نباین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایتر یکراالنتشار نزدیثک

، ي، بخشداريل شهرداریاز قب یه عمومیده، ابنی، محل مزاکه و به محل وقوع ملیته یالصاق ی، آگهیآگه

ده اموال منتشر یمزا یت تخصصیسا در وبو ثبت اسناد محل الصاق و  ي، دادگستریانتظام يروی، نيفرماندار

و درج  یالصاق یشود، فقط آگه یده گذاشته میال به مزایون ریلیم  صدیکمتر از که به ک یدر مورد اموال شود. یم

  است. یافک تخصصی مزایده اموالت یسا در وب

ده در همه یمزا یشور قرار دارند آگهکه در نقاط مختلف کباشد  کقه چند ملیهرگاه مورد وث )703( ماده

 گردد. یح میآن تصر ید نشانیده با قیل جلسه مزاکیمحل تش یشود و در آگه یور الصاق مکنقاط مذ

مال ه ک ید و در صورتشوته اعالم کن نیده ایمزا ید در آگهیمه باشد بایده بیهرگاه مال مورد مزا )704( ماده

 گر اعالم گردد. مهید به بیواگذار شود با يگریده به دیمورد مزا

بند  6 موضوع فراز یتواند وجوه پرداخت یده میده در صورت وجود مازاد، برنده مزایپس از مزا )705( ماده

ار کده به بستانیه مورد مزاک ید. در صورتیور مسترد نماکنامه را از محل مازاد مذ آیینن یا )701ماده ( الف 

محسوب خواهد شد و به موجب  يافت و جزء مطالبات ویار درکور از بستانکمذ يها نهیه هزیلکشود  یواگذار م

 ه قابل وصول است.اجراییهمان 

م و امضاء یباشد قبل از تنظنامه  این آیین )704ماده (  یال )701ماده (  مفاد ده برخالفیمزا یهرگاه آگه :تبصره

 گردد. ید میتجدآگهی اسناد  يس اجرایده به دستور رئیصورتمجلس مزا
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 12تا  9جلسه از ساعت  یکدر  يده حضوریمزا .است ینترنتیو ا يده به صورت حضوریمزا )706( ماده

افت یند مال با درکدا نیدار پیده خریقه در جلسه مزایا مورد وثی یه مال بازداشتک یر صورتشود د یبرگزار م

 شود. یار واگذار مکبستان کمترتبه به بان یقانون يها نهیو هز کده در مقابل مطالبات بانیاالجرا و حق مزا حق

 کسبت به فروش ملن ییات اجرایان عملیخ پایسال از تار چهارلف است ظرف مدت کم کبان :1تبصره 

سر مطالبات خود به کبه فروش رسانده و پس از  یم بر فروش اموال دولتکن و مقررات حایبراساس قوان یکیتمل

در  د.ینفع پرداخت نمایثمن معامله را به ذ یور مابقکالمثل مدت مذ مترتبه و اجرت يها نهیهز یانضمام تمام

لف است در صورت کرا بشرح فوق بفروشد م یکیتمل کلا نتواند میور نخواهد کدر مدت مذ که بانیکصورت

مترتبه  يها نهیمجدد مال به نسبت مطالبات خود و هز یابیضمن ارز يو ینده قانونیا نماینفع یدرخواست ذ

 .حاصل گرددن ین طرفیب يگر یه توافق دکنید مگر اینفع پرداخت نمایرا نقداً به ذ کمت ملیالتفاوت ق به ما

به  تهیه وشور ک كامالو ه توسط سازمان ثبت اسناد کخواهد بود  يا نامه نییمطابق آ ینترنتیده ایمزا :2تبصره 

 د.یه خواهد رسییقضا س قوهیب رئیتصو

 .خواهد بود دهیدفتر مختومه و دفتر اوقات مزا يالزم دارا ياجراء عالوه بر دفاتر ادار )707( ماده

ت در کاب حق شریستان و ارزنده دادین فروش و نمایاسناد و مباشر يارمندان اجراکس و یرئ )708( ماده

 .دارندم را نیرمستقیا غیم یبه طور مستق يده به عنوان مشتریمزا

 يس اجراء و متصدیده با حضور رئیعموم آزاد است و جلسه مزا يده برایت در جلسه مزاکشر )709( ماده

 ل خواهد شد.کینده دادستان تشیده و نمایمزا

د روز و ساعت در دفتر ین، با قییده تعیزام یس آگهینو شیده را در پید وقت مزایده بایمسئول مزا )710( ماده

 ند.کادداشت یده یاوقات مزا

 .يت ویست مگر با رضایده نیصاحب اثر قابل بازداشت و مزا یتب و رساالت و مقاالت خطک )711( ماده

س اجرا یشود به دستور رئ یم یطلب معرف يفایاست يه براکوانات یو ح یشدن عیده اموال ضایمزا )712( ماده
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ا ی یارشناس رسمکنده دادستان و نظر یله مامور اجرا و با حضور نمایمحل بوسفات در یبالفاصله و بدون تشر

 د.یآ یبه عمل م یخبره محل

ا یون و دائن یز مدیدار و نینده دادستان و خرین امر و نماید به امضاء مسئولیده بایصورتمجلس مزا )713( ماده

 ندگان آنان در صورت حضور برسد.ینما

 . ستیز نیه جایفروش مال به نسدر مزایده  )714( ماده

ر یاالجرا و سا ده برنده شده است و وصول حقیه برابر مقررات در مزاک یسکل مال منقول به یتحو )715( ماده

س سند انتقال و ثبت و امضاء ینو شیه پیاجراء و دستور ته أمورون با میو پرداخت وجه مازاد به مد یحقوق قانون

 باشد. یاسناد م يس اجرایبا رئرمنقول یطبق مقررات در مورد اموال منقول و غ یآن در دفتر اسناد رسم

 د شود:یده طبق مقررات تجدیمزا ید آگهیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و بایدر موارد ز )716( ماده

 د.یاین شده به عمل نیمع یه در آگهک یا محلیهرگاه فروش در روز و ساعت  -1

 نند.که است رد شنهاد شدیه پکرا  یمتین قیا باالتریشوند و  یسکد یمانع خر یهرگاه بدون جهت قانون -2

 د.ینده دادستان به عمل آیده بدون حضور نمایه مزاک یدر صورت -3

 رده باشند.کت کد شرینامه در خر نیین آیا )708ماده ( افراد مندرج در یا سایر ن یه مباشرک یدر صورت -4

نسخه  یکدار شده و یل خریده تحویجلسه مزااالجرا بالفاصله در  اموال منقول پس از وصول حق )717( ماده

مال منقول الزم باشد  يبرا اجراییشود و اگر قانوناً سند انتقال  یم میتسل يده به ویاز صورتمجلس مزا

 شود. یه میس سند انتقال تهینو شیپ

ساعت پرونده را فهرست و  48ظرف باید  ءاجرا مأمورده یرمنقول پس از انجام مزایدر مورد مال غ )718( ماده

پس از صدور  .س اجراء بفرستدیس سند انتقال نزد رئینو شیصدور پ يوست گزارش برایرده پکگنه من

را  ییم سند انتقال اجرایبه منظور تنظ یاز دفاتر اسناد رسم یکیس اجراء دستور ارسال آن به یس رئینو شیپ

 رد.کصادر خواهد 

296 



 

ل مورد معامله یه و تحویاسناد نسبت به تخل يجراا یدر دفتر اسناد رسم اجراییم سند انتقال یپس از تنظ :تبصره

 طبق مقررات اقدام خواهد نمود.

ه به آنان متفاوت اجراییخ ابالغ ین متعدد بوده و تاریار و راهنکهرگاه بده یدر مورد معامالت رهن )719( ماده

 .استروز  10خ ابالغ موخر مبداء احتساب یاز آنها تار یکهر  يباشد برا

 ل متوقف نخواهد شد:یذ ده جز در مواردیات مزایعمل )720( ماده

 .اجراییات یف عملیا قرار توقیا دستور موقت یم کوصول ح -1

  .ییات اجرایت از عملیاکون شیسیمکاز  یقطع يس اجرا تا صدور رایه رئیاعتراض به نظر -2

 .اجراییات یدنظر بر ابطال عملیا تجدی يون بدویسیمک يرا -3

 .اجراییار و حقوق که مطالبات بستانیلکپرداخت  -4

دا شود و جمع یدار جداگانه پیاز اموال خر یکهر  يده اموال متعدد باشد اگر برایمورد مزاهرگاه  )721( ماده

ه حاصل یکم صورتمجلس خواهد شد و در صورتیار باشد اقدام به فروش و تنظکشتر از طلب بستانید بیمبلغ خر

 يه خودداریه بقده نسبت بیم صورتمجلس مزایگردد، از تنظ یپرداخت بده يبرا یافک اموالاز  یفروش بعض

 ند.کت تقدم را تقاضا یاز اموال رعا یا بعضی یکفروش  يتواند برا یار مکن مورد بدهیشود و در ا یم

 یه بدهیلکع یتواند با تود یار مکقانون ثبت بده یاصالح 34ور در ماده که معامالت مذیلکدر  )722( ماده

به دفترخانه  یعیتود كارم مدیو تسل سپرده ثبتبه حساب  یخود اعم از اصل و سود و خسارت قانون

بر  یاسناد مبن ياجرا یه گواهاجراییند. در صورت صدور کسند را فراهم  کننده سند موجبات فسخ و فک میتنظ

ز یار را دارد نکه حق بازداشت اموال بدهک يارکخواهد بود. هر بستان يو فسخ معامله ضرور کبالمانع بودن ف

اسناد  يحقوق خود را از اجرا يفایاست يرا پرداخت و تقاضا راییاجموضوع سند و حقوق  یه بدهیلکتواند  یم

 د.یبنما

ه حق درخواست بازداشت ک يارکقانون ثبت بستان یاصالح 34ور در ماده که معامالت مذیلکدر  )723( ماده
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ه) بپردازد اجراییرا (در صورت صدور  اجراییموضوع سند و حقوق  یه بدهیلکار را دارد و بخواهد کاموال بده

به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب با  یو متفرعات قانون یله در ازاء هر دو بدهمورد معام

ت ید رعایل باین صورت مراتب ذیشود و در ا یس مکاداره ثبت منع یدر دفتر بازداشت کاسناد بان ياعالم اجرا

 شود:

ن و ییرا تع اجراییات و حقوق و خسار یزان بدهیه با پرسش از اجراء مربوطه ماجراییدر صورت صدور  -1

فسخ سند را خواهد  يل و تقاضایاسناد قبض آن را به اجراء تحو يداع آن در حساب سپرده اجرایسپس با ا

 رد.ک

بالفاصله پرداخت شده باشد  اجرایین و خسارات و حقوق ید یه تمامک یلف است در صورتکاجراء م -2

ز یمربوطه ن یننده سند اعالم و به واحد ثبتک میتنظ ید رسمفسخ سند به دفترخانه اسنا يمراتب را براهمزمان 

د و منعکس شو یبازداشتدر دفتر ننده وجه ک عیرقبه مورد معامله به سود تودتا مراتب بازداشت اطالع بدهد 

و  یعیر مبلغ تودکع وجه و صدور دستور فسخ با ذیر به تودیالزم دا ید گواهیاگر پرونده در آنجا نباشد با

م یتسل یاعالم شده صادر و به متقاض یه ضمن آن بازداشت به واحد ثبتک يا ننده و شماره نامهک اختنام پرد

 دارد.

ره یمربوط را به دا ید گواهینفع بایان است، ذیدر جر يگریره دیدر دا اجراییه پرونده ک يدر مورد -3

ره یند. داکرا ب کم و درخواست بازداشت ملیان است تسلیره در جریه پرونده در آن داک اجرایی

 ند.کرا صادر  کلف است بالفاصله دستور بازداشت ملکر مکرالذیاخ

ا صدور سند یده یمزا یبه صورتمجلس قطع یباشد و منته اجراییات یان عملیهرگاه مورد معامله در جر -4

ند، قه، سیننده مقدم مازاد مورد وثک ا بازداشتیار کنشده باشد با سپردن وجه از طرف بده اجراییانتقال 

ه موضوع را کشود  یننده سند اعالم مک میگردد و مراتب به دفترخانه تنظ یمختومه م اجراییفسخ و پرونده 

 د.ید نمایدر مالحظات ثبت سند ق
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ار کو به بستان بوده ینکهرگاه منافع مال مورد معامله حق س )722ماده ( ور در ماده فوق و کدر موارد مذ -5

 ت شود.یور در سند رعاکد حق نامبرده تا آخر مدت مذیمنتقل شده باشد با

 است. کاسناد بان يف اجراینامه از وظا نیین آیت مفاد ایه با رعایتخل )724( ماده

 اجراییات یه و ختم عملیتخل :ازدهمی قسمت

اجاره در  یه صادر گردد و ثالث به موجب سندرسمیه تخلاجراییهرگاه  کمل یدر انتقال قطع )725( ماده

 يخوددار که ملیاز تخل کبان يور اجراکان مدت مقرر در سند مذین باشد تا پاکه سایتخل مورد کمل

 د.ینما یم

ور کا مدت اجاره سند مذیاجاره نباشد  یونت شخص ثالث مستند به سند رسمکه سیکدر موارد :1 تبصره

 ه است.یلف به تخلکاسناد م يشده باشد اجرا یمنقض

ن با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از یکباشد ل کقه سهم مشاع از ملیهرگاه مورد وث )726( ماده

 ه مورد تصرف خواهد بود.یه مال مورد رهن به تخلیت داده باشند اجرا سند از جهت تخلیرضا کمل

قه به یه وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیهرگاه در سند وث )727( ماده

 قه را اجاره گرفته باشد.یخ موخر وثیدر تار یه ثالث به موجب سند رسمکده نخواهد بود ولو آنیر مزانفع برنده د

ن یزم ياز بنا رو یه قسمتکواقع در آن باشد و بعدا معلوم شود  ين و بنایمع كقه پالیهرگاه وث )728( ماده

مات فوق مانع از استیفاي شود. بدیهی است اقدا میه یتخلکل بناء ر است قرار گرفته است یه متعلق به غکمجاور 

 حقوق قانونی مالک زمین مجاور نخواهد بود. 

ان یا اشخاص ثالث بدون مجوز در آن احداث اعیه شخص کل معلوم شود یهرگاه موقع تحو )729( ماده

 ال ندارد.کاسناد با وضع موجود اش يله اجرایقه به وسیل مورد وثیاند تحو ردهک

 ه است.یمحمول به تخلر شده باشد کل اگر به طور مطلق در سند ذیتحو )730( ماده

نده دادستان و در صورت لزوم با ید با حضور نمایبا که ملیدر مورد تخلي اسناد بانک مامور اجرا )731( ماده
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ه نخواهد بود و ینش مانع تخلیحضور متعهد و بستگان و خادم د عدمینما طبق مقررات اقدام یحضور مامور انتظام

ان در همان محل کاالم یآن را برداشته و حت یلیت تفصه وجود داشته باشد صوریتخل در محل مورد یاگر اموال

افت ید دریسپرده و رس ینیا امیا آن را به متعهدله یند و ک یگذارده و درب آن را مهر و موم م یان محفوظکدر م

 د.ینما

 الحفاظه را دارد. ن حق مطالبه حقیا امیار کدر مورد فوق بستان: 1تبصره

ه کد ینما یاموال اخطار م کفظ سپرده شد، به درخواست متعهدله، اجرا به ماله اموال به حاکنیپس از ا: 2تبصره

ده یو به مزا یابیاالّ طبق مقررات، اموال ارز رد ویل بگیماه به اجرا مراجعه و اموال خود را تحو یکظرف مدت 

سر کپس از  ز تا در صورت مراجعه ویوار کاسناد بان يگذاشته خواهد شد و وجه حاصله به حساب سپرده اجرا

ان کماکده، حفاظت یدار در مزایاموال مسترد گردد. در صورت عدم وجود خر ک، وجه به مالاجرایی يها نهیهز

 افت.یادامه خواهد 

ه در ستون کمربوطه اعالم دارد  ید مراتب ختم پرونده را به دفاتر اسناد رسمیاسناد با ياجرا )732( ماده

 د و اقدام الزم معمول گردد.یمالحظات ثبت دفتر ق

 حسب مورد عبارت است از: اجراییات یختم عمل )733( ماده

 .یقانون يها نهیو هز یار و حقوق دولتکه طلب بستانیلکوصول  -1

 ده.یل مال منقول به برنده مزایتحو -2

 .یرمنقول در دفاتر اسناد رسمیاموال غ اجراییم و امضاء سند انتقال یتنظ -3

 ل صادر شده باشد.یوا تحیه یتخل يه برااجراییه ک يل در مواردیا تحویه یتحقق تخل -4

 تعهد متعهد. ياجرا -5

م یخ تنظیتار اجراییات یده به شخص ثالث فروخته شود ختم عملیق مزایه مال از طریکدر صورت :تبصره

 ده خواهد بود.یصورتمجلس مزا
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 اجرایی يها نهیهز :دوازدهم قسمت

قرر است به وصول موضوع تعهد م يه براک یقی) به همان طرییم عشر اجرایاالجرا (ن وصول حق )734( ماده

وصول مناسب  يه براکرا  يگریق دیاالجرا هر طر تواند نظر به مبلغ حق یاسناد م يعمل خواهد آمد و اجرا

 ند.کار یبداند اخت

االجرا، نیم عشر و از کسی که اجراء بر علیه اوست اخذ خواهد شد  االجراي مفاد اسناد الزم حق )735( ماده

شود  یه وصول مکا شعبه یره یا دایاالجرا از هر اداره  حق. مگر اینکه دائن بدون حق تقاضاي اجرا نموده باشد

 شود. یمنظور م کباناجراي اسناد گر به حساب درآمد یم دینو  یاز آن به حساب درآمد عموم یمین

ه ک یه مرجعکنیشود مگر ا یاالجرا وصول م ه حقاجراییپس از ابالغ  اجراییدر هر پرونده  )736( ماده

 از پرداخت آن معاف شده باشد. یموجب مقررات خاص االجرا به عهده اوست به پرداخت حق

روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد از پرداخت  10ه ظرف مدت اجراییخ ابالغ یار از تارکچنانچه بده :1 تبصره

 االجرا معاف خواهد بود. حق

خود اقدام  یده نسبت به پرداخت تمام بدهیم و امضاء صورتمجلس مزایار قبل از تنظکهرگاه بده :2 تبصره

 شود. یاالجرا وصول م د نصف حقینما

 یم قطعکه حکه و ابالغ شده باشد مادام اجراییبه صدور  یهرگاه سند معامله معارض اشتباهاً منته )737( ماده

 رد.یگ یاالجرا تعلق نم بر اعتبار سند صادر نشده است حق

ف یا توقیوقف مت اجراییات یعمل یه و ابالغ به جهت قانوناجراییه پس از صدور کدر هر مورد  )738( ماده

 رد.یگ یاالجرا تعلق نم ف نشده باشد حقیا توقیه رفع توقف کشود مادام 

ه یبه اداره تصف یستگکه صادر و ابالغ شده و سپس به علت احراز ورشاجراییه ک يدر موارد )739( ماده

در اجراء به  اجراییات ینقض و عمل یستگکم ورشکه حکنیرد مگر ایگ یاالجرا تعلق نم شود، حق یارجاع م

 ام برسد.انج
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اله اگر جزو مدلول سند کالو نطور است حقیرد و همیگ یاالجرا تعلق م به خسارات مدلول سند حق )740( ماده

 باشد.

 شود. یاالجرا نم ه موجب سقوط ذمه متعهد از حقاجراییالً پس از ابالغ کا یابراء ذمه متعهد، بعضاً  )741( ماده

االجرا تعلق  ر بوده است حقا محجویسته که ورشاجراییخ ابالغ یه متعهد در تارکهرگاه محرز شود  )742( ماده

 رد.یگ ینم

 رد.یگ یده تعلق نمیحاً واقع نشده حق مزایده صحیه مزاکمادام  )743( ماده

 اتیاکبه ش یدگیو طرز رس اجراییات یت از عملیاکش: زدهمیس قسمت

س (اعم از متعهد سند و کبعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر  اجراییات یعمل )744( ماده

ل و ارائه یر دلکت خود را با ذیاکتواند ش یت داشته باشد میاکش اجراییات یز عمله اکنفع) یهر شخص ذ

انضمام روگرفتی از محتویات لف است مراتب را به کس اجراء میند و رئک سلیماسناد ت يس اجرایبه رئ كمدار

 د. یس نماکمنع ییات اجرایت از عملیاکش يون بدویسیمکبه  یدگیرس يبرا پرونده

حات الزم یتواند توض یه باشد، مین قضیا طرفیاز اجرا  یحاتیمحتاج به توض يبدو ونیسیمکهرگاه  )745( ماده

 را بخواهد.

ن امر یست. ایمسموع ن یسکت از عمل اجراء از یاکده، شیم و امضاء صورتمجلس مزایپس از تنظ )746( ماده

ت از یاکبه ش یدگیون رسیسیمکل مال یا تحویم و امضاء سند انتقال یه هرگاه قبل از تنظکشود  یمانع از آن نم

 اجرایید عمل یبر تجد يص دهد رایعمل اجراء را مخالف قانون تشخ یقطع يبه موجب را ییات اجرایعمل

 .ندکصادر

ات پرونده و مفاد ینظر به محتو یدگیتواند در هر مرحله از رس ید نظر میا تجدی يون بدویسیمک :تبصره

 د.یرا صادر نما ییات اجرای، دستور توقف عمليل و مستندات ابرازیو دال کیت شایاکش
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 امور متفرقه :چهاردهم قسمت

ون چه مقدار بابت اصل طلب یمد یه از مبلغ پرداختکنیص ایها تشخ کدر مورد مطالبات بان )747( ماده

 یدگیون رسیسیمکمعترض باشد مرجع رفع اختالف  کص بانیون نسبت به تشخیاست اگر مد کباشد با بان یم

 د.خواهد بو ییات اجرایت از عملیاکبه ش

نامه روز ابالغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر  آیینن یه فصول ایلکدر احتساب مواعد در  )748( ماده

ن روز مهلت خواهد یل آخرید و روز بعد از تعطیآ یل به حساب نمیل باشد، تعطین روز مهلت اقدام تعطیآخر

 بود.

ات یت از عملیاکبه ش یدگیون رسیسیمکدر  اجرایین نسبت به پرونده یه طرفک ییقراردادها )749( ماده

از  یکاالجرا است و هر و الزم یم اسناد رسمکب اثر بوده و در حیند معتبر و قابل ترتینما یمنعقد م ییاجرا

 به اجراء گذارد. کق اجراء اسناد بانیتواند مدلول سند را از طر ین میطرف

نده حق ما ینسبت به باق کاز مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چ ینسبت به قسمت کهرگاه چ )750( ماده

 ه دارد.اجراییصدور 

ول به رفع تعارض که مواجراییصادر گردد صدور  کمتعدد و متعارض از بان يها نامهیهرگاه گواه )751( ماده

 است. کاز همان بان

شود و  ینوشته م کبه عنوان بابت... در متن چ یه گاهک یمورد مطالب در کننده چکصادر يدعو )752( ماده

باشد و فقط  ینم یدگیقابل رس کاسناد بان يدر اجرا سیمورد ظهرنو در کور در ظهر چکن مطالب مذیهمچن

 است. کاسناد بان يه در اجرااجراییقابل صدور  کوجه مرقوم در چ

ه اجراییدار مانع درخواست صدور  تیمحل به مقامات صالح یب کننده چکه صادریاعالم جرم عل )753( ماده

ن باره از طرف مقامات یا در يه دستورکنیاسناد نخواهد بود مگر ا يق اجرایاز طر کوصول وجه چ يبرا

 صادر شود. یقضائ
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ه حق ک یسک يبه امضا کر چیز يبه علت عدم مطابقت امضا کاگر عدم پرداخت وجه چ )754( ماده

 ه صادر نخواهد شد.اجراییاسناد  يباشد در اجرا ین فقدان مهر در اشخاص حقوقیرا دارد و همچن کصدور چ

ننده کب صادرشده باشد صادراز طرف صاحب حسا یندگیا نمایالت کبه و که چک یدرصورت )755( ماده

ه آنها براساس یه علاجراییار کبستان يبوده و به تقاضا کو صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چ کچ

 شود. یتضامن صادر م

ه یه علاجراییاز آنان باشد  یکی يبه امضا که صاحبان حساب متعدد بوده و چک يموارد در )756( ماده

 دد.گر یصادر م کننده نسبت به مبلغ چکامضاء

 د صادر خواهد شد.یه پس از سررساجراییدار  وعده يها کمورد چ در )757( ماده

 کاطالعات بان يو افشا یحکمران ،یمال تیشفاف: 47 فصل

  شوند: هاي بکار رفته در این فصل به شرح ذیل تعریف می اصطالحات و واژه )758( ماده

العات ، اطخدمات سهام، امین سهام، کنترل، سهامدار جزء، مدیر غیرموظفاصطالحات مدیر مستقل،  -1

 قابل ، نفوذاشخاص وابستهشرکتی،  ، شرکت مادر، شرکت تابعه، گروهدارندگان اطالعات نهانینهانی، 

مالی در خصوص بانک همان است که  مدیریتی، روابط مالکیتی، روابط مالحظه، ذینفعان واحد، روابط

 رکت تعریف شده است.در خصوص ش )214ماده ( مطابق 

 تابعه باشد.یا شرکت بانکی است که داراي یک یا چند بانک  :مادربانک  -2

یا  مادربانکی است که اکثریت سهام حاضر در مجمع آن مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بانک  بانک تابعه:  -3

انتخاب کت مادر شرمادر یا بانک مدیره آن را   باشد و یا به هر شکل اکثریت اعضاي هیأت شرکت مادر

 کند.

و  بانک نیز و آن تابعه هاي ها و شرکت یا بانک بانک با شرکت مادریا  بانک مجموعه :بانکی گروه -4

304 



 

 .شوند می محسوب بانکی گروه آن، تابعه بانک هاي تابعه ها و شرکت بانک شرکت یا

 .است نامه آیینز فصل اسایت بانک مطابق ضوابط این : انتشار عمومی و بموقع اطالعات در وبافشاء -5

: اطالعات مربوط به تصمیمات بانک و رویدادها و تصمیمات مرتبط با بانک است که بر اطالعات مهم -6

 نحوه فعالیت و قیمت سهام یا اوراق بهادار بانک تأثیر با اهمیت دارد.

ور بودن آن) حاکی از اطالعات قابل اهمیت است که بط درست یا نادرست : اخباري (صرفنظر ازشایعه -7

 غیررسمی منتشر شده و بر قیمت سهام یا اوراق بهادار بانک تأثیر با اهمیت دارد.

 : نوسان غیرمعمول در قیمت یا حجم دادوستد سهام یا اوراق بهادار بانک.فعالیت نامتعارف بازار -8

 شفافیت مالیقسمت اول: 

 اشکال از بانک و جلوگیري و مصوبات قانونی مقررات رعایت از اطمینان حصول منظور به )759( ماده

سازي اطالعات مالی  مالی، بانک موظف به شفاف گزارشگري با در ارتباطاعم از تخلف و تقلب  فساد مختلف

 مدیرعامل بانک در ارتباط با آن مسوولند. و مدیره هیات اعضاي و باشد و رئیس خود با رعایت مفاد ذیل می

 نامه تصریح گردیده است. این آیین )168ماده ( تبصره: موارد و مصادیق تقلب همان است که در  )760( ماده

بانک موظف است اطالعات مالی خود را با رعایت استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسی  )761( ماده

ی هاي مال ها و گزارش باشد. صورت رویت قابل آنها محتواي تهیه و ارائه یا افشا نماید که اي گونه کل کشور به

 شفاف و جوابگو باشند:نامه  این آیین )169ماده ( مصرّح در باید نسبت به موارد 

ی نامه براي بانک الزام این آیین )170ماده ( رعایت کامل مفاد  هاي مالی صورتها و گزارش در تهیه )762( ماده

 است.

نامه از  این آیین )175ماده ( الی  )172ماده ( باید مطابق هاي مالی  ها و گزارش اطالعات صورت )763( ماده

 باشد.برخوردار  »بودن مفه قابل«و  «بودن مقایسه قابل« ،»بودن اتکا قابل« ،»بودن مربوط«معیارهاي 
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 حکمرانی بانکقسمت دوم: 

ماده  ، )215ماده ( ، )213ماده ( شمول تعاریف، تکالیف و الزامات موضوع م بانک حکمرانی )764( ماده

 )245ماده ( و  )244ماده ( ، )239ماده ( ، )237ماده ( ، )233ماده ( الی  )230ماده ( ، )227ماده ( ، )218ماده ( ، )216(

 نامه در خصوص شرکت است. این آیین

تعداد اعضاي  به منظور اعمال مدیریت صحیح و سالم و اتخاذ تصمیمات بهتر درباره امور بانک )765( ماده

  .باشد کمتر هفت نفرنباید از مدیره   هیأت

مدیره موظف   توانند در بانک دیگري مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره موظف، نمی  اعضاي هیأت )766( ماده

 باشند. 

باشد نامه  این آیین )220ماده (  به شرح بندهاي ذیل داراي یک دبیرخانه دبایبانک مدیره   هیأت )767( ماده

مدیره و حصول   اعضاي هیأتتوسط  یکارشناسی درخواست بررسیآوري اطالعات و  که مسئولیت اجرایی جمع

 .بر عهده گیردمدیره را   هیأت مصوباتاطمینان از انجام 

و  نباید از اطالعات نهانی به نفع خود یا دیگران (شامل اشخاص وابستهمدیره   اعضاي هیأت )768( ماده

مدیره باید تمهیدات الزم را به منظور حصول اطمینان از عدم   د. همچنین هیأتکننبرداري  ) بهرهذینفعان واحد

نند با دارندگان اطالعات نهانی بانک نتواکند به نحوي که بانک توسط کارکنان اتخاذ  نهانیخروج اطالعات 

باید از  هیأت مدیرهاوراق بهادار بانک بپردازند. در این راستا سهام یا استفاده از این اطالعات به دادوستد 

سازوکار موثر کنترل داخلی براي نظارت و جلوگیري از انجام چنین معامالتی استفاده کند و در صورت کشف 

بانک  در این خصوصرسانده شود. بانک مرکزي الع مواردي از دادوستد متکی به اطالعات نهانی، مراتب به اط

 کند. مرکزي راجع به افشاء یا عدم افشاي اطالعات اتخاذ تصمیم می

به منظور نظارت بر حسن انجام عملیات تجاري مابین بانک و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی،  )769( ماده

هاي  ته و بانکها و شرکتشخاص وابسمشخصات کامل خود و ا ندمکلف بانک مدیر عامل و مدیره  عضاي هیأتا
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  عالم نمایند.مادر و تابعه، و تابعه تابعه، و ذینفعان واحد و اشخاص با نفوذ قابل مالحظه آنها را به بانک مرکزي ا

 باید به اطالع بانک مرکزي رسانده شود: اتخاذ تصمیم در موارد زیر )770( ماده

، و تابعه هاي و شرکت ها  ه بانکمدیر  و اعضاي هیأت یا شرکت مادر انتخاب مدیر عامل و مدیران بانک -1

 تابعه تابعه.

 ها و مقررات داخلی بانک.  نامه ها، آیین  تصویب سیاست -2

هاي مادر، تابعه، و تابعه  ها و شرکت ، ذینفعان واحد، بانکتصویب معامالت عمده بانک با اشخاص وابسته -3

 تابعه، و اشخاص با نفوذ قابل مالحظه.

 هاي بانک.ایط خرید و فروش اموال و داراییگذاري و شرخرید و فروش و قیمت -4

  باید با تایید بانک مرکزي باشد:  اتخاذ تصمیم در موارد زیر )771( ماده

 هاي مرتبط با طرح.گذاري و شرایط خرید و فروش اموال و داراییخرید و فروش و قیمت -1

انک و هدایاي اعضاي هیأت مدیره و سایر مدیران بحقوق و مزایا و پاداش و اختیارات  یا تغییر تعیین -2

 غیرمتعارف. 

 .ها یا سایر منابع غیربانکی استقراض از بانک -3

 دهد.گذار را تحت تأثیر قرار میاقداماتی که به نحوي منافع سپرده -4

گذار همانند گذار در مواردي که سپرده تبعیض در توزیع سود یا منافع بین سهامداران و سپرده )772( ماده

 ، مجاز نیست. شودسهامدار در عملکرد مالی بانک شریک می

 نامه معامالت مصوب هیأت مدیره استفاده کند.  بانک باید جهت انجام معامالت از آیین )773( ماده

حداقل بطور ساالنه سیستم کنترل داخلی را بررسی جداگانه و باید و حسابرس مستقل مدیره   هیأت )774( ماده

 . کنندارائه بانک مرکزي و گزارش آن را به 

مدیره تشکیل   تشکل از اکثریت اعضاي غیرموظف هیأتمدیره باید یک کمیته حسابرسی م  هیأت )775( ماده
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دهد بطوریکه حداقل یک نفر از اعضاي این کمیته داراي دانش و تجربه مالی باشد. واحد حسابرسی زیر نظر 

 کند.  کمیته حسابرسی فعالیت می

مدیره به مجمع و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل، قبل از برگزاري   هاي هیأت گزارش )776( ماده

 گیرد.میم در اختیار عموم قرار ئبه صورت داسایت بانک وبمع از طریق مج

 روز بعد از تشکیل مجمع آگهی شود. دهحداکثر تا سایت بانک در وبهاي مالی اساسی  صورت )777( ماده

مدیره باید در روز برگزاري مجمع در جلسه حاضر باشند و در غیر این   اکثریت اعضاي هیأت )778( ماده

و به اطالع سهامداران سایت بانک از طریق وببه مجمع اعالم و  کتباً صورت، دالیل عدم حضور خود را

 برسانند.دارندگان اوراق بهادار بانک 

 قبل از آغاز فرآیند تصویب مدیره باید  فرصت کافی و منطقی جهت پرسش سهامداران از هیأت )779( ماده

 فراهم باشد.

ساالنه  اي، دوره هاي گزارشو ارائه اطالعات شفاف و معتبر  هبتا نسبت مدیره مکلف است   هیأت )780( ماده

 .کندسایت بانک اقدام  از طریق وب نامه آییناین مطابق ضوابط تعیین شده در بانک  اي و میان دوره

مسئولیت  بانک مدیره  ، مدیرعامل و اعضاي هیأتبانک مرکزيرسانی شفاف و کامل به  در اطالع )781( ماده

 مشترك دارند.

و مبناي تهیه آنها بایستی سایت بانک تشار در وبارائه شده به بانک مرکزي یا براي اناطالعات  )782( ماده

 مدیره برسد.  به تصویب هیأتقبالً 

باید در کند  انداز آتی بانک را بیان می زارش ساالنه که وضعیت گذشته و کنونی و چشمگ )783( ماده

 حداقل در برگیرنده موارد زیر باشد: ستیبایبانک افشاء شود. این گزارش   هاي سایت وب

 جتماعی بانک. قتصادي و اهاي ا ، منابع انسانی، مسئولیتمالیبه ساختار سازمانی،  اطالعات کلی مربوط -1

تجزیه و تحلیل بخشهاي مختلف عملیات، شرایط رقابتی، ساختار مدیریت، مقایسه اهداف با نتایج عملیات،  -2
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 انداز آتی. تحقیق و توسعه، خطرات تهدیدکننده، قراردادهاي مهم و چشم

 . بانک ساله 3خالصه اطالعات مالی  -3

هاي مالی تهیه شده بر اساس استانداردهاي حسابداري همراه با گزارش حسابرس مستقل و بازرس  صورت -4

 قانونی.

 .و افشاي اطالعات از جمله عملکرد کمیته حسابرسیحکمرانی اطالعات مربوط به رعایت اصول  -5

 مدیره.  مشخصات اعضاي هیأت -6

 افشاي اطالعات بانکقسمت سوم: 

الی  )185ماده ( ، )183ماده ( بانک مشمول تعاریف، تکالیف و الزامات موضوع عات اطالافشاء  )784( ماده

نامه در خصوص  این آیین )206ماده ( و  )201ماده ( ، )198ماده ( الی  )193ماده ( ، )189ماده ( ، )187ماده ( 

 شرکت، مجري یا طرح است. 

هاي مالی خود مطابق استانداردهاي ملی و سایر اطالعات  ها و صورت بانک مکلف است گزارش )785( ماده

 شود: موارد زیر میشامل  بانکاطالعات هاي مقرر تهیه و افشا کند. افشاء  نامه را ظرف مهلت موضوع این آیین

 سهام یا اوراق بهادار بانک.معامالت قیمت و حجم ضعیت آخرین واطالعات تاریخی و  -1

 بانک.اطالعات کلی  -2

 بانک.ترکیب سهامداران  آخرین -3

 سایت بانک. در وب بایگانی آمار معامالت -4

 و فرابورس. در بورس بانک رسانی در رابطه با پذیرش اطالع -5

 بانک. ي داخلیها ها و دستورالعمل نامه مجموعه مقررات، آیین  -6

روز قبل از  10ي مالی ساالنۀ حسابرسی شدة بانک یا شرکت مادر و تلفیقی گروه، حداقل ها صورت  -7

 ماه پس از پایان سال مالی. 4برگزاري مجمع عمومی عادي و حداکثر 
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روز قبل از برگزاري مجمع  10مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل  گزارش هیأت   -8

 عمومی.

روز پس از پایان  30ماهۀ حسابرسی نشده، حداکثر  9و  6، 3اي  دوره ي مالی میانها اطالعات و صورت  -9

 مقاطع سه ماهه.

ماهه و در مورد  6روز بعد از پایان دورة  60ماهۀ حسابرسی شده حداکثر  6اي  دوره هاي مالی میان صورت  -10

 ماهه. 6از پایان دورة روز پس  75هاي مالی تلفیقی هستند، حداکثر  هایی که ملزم به تهیۀ صورت بانک

هایی که  روز پس از پایان سال مالی و در مورد بانک 60هاي مالی ساالنۀ حسابرسی نشده حداکثر  صورت -11

 روز پس از پایان سال مالی. 90هاي مالی تلفیقی هستند حداکثر  ملزم به تهیه صورت

روز قبل  30تلفیقی گروه حداقل  بینی عملکرد ساالنۀ بانک یا شرکت مادر و هاي آتی مدیریت و پیش برنامه -12

 روز پس از ارائه. 20از شروع سال مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر 

ماهه  9و  6، 3بینی عملکرد ساالنۀ بانک یا شرکت مادر و تلفیقی گروه، بر اساس عملکرد واقعی پیش -13

بینی براساس عملکرد  نسبت به پیشروز پس از پایان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس  30حداکثر 

 روز پس از ارائه. 20ماهه حداکثر  6واقعی 

 20شود، حداکثر  می  بینی عملکرد عملکرد حسابرسی شده در مواردي که منجر به تغییر با اهمیت در پیش  -14

 روز پس از ارائۀ اطالعات حسابرسی نشده.

 روز پس از پایان ماه. 10حداکثر هاي بانک در پایان هر ماه  گذاري اطالعات پرتفوي سرمایه -15

روز قبل از برگزاري مجمع  10هاي تابعه، حداقل  ها و شرکت هاي مالی ساالنۀ حسابرسی شدة بانک صورت -16

 عمومی عادي ساالنۀ بانک یا شرکت مادر.

روز بعد از پایان  60هاي تحت کنترل، حداکثر  ماهۀ حسابرسی شدة بانک 6اي  دوره هاي مالی میان صورت -17

روز پس از  75هاي مالی تلفیقی هستند، حداکثر  هایی که ملزم به تهیۀ صورت ماهه و در مورد بانک 6ة دور
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 ماهه. 6پایان دورة 

هاي تحت کنترل که فعالیت اصلی آنها  ها و شرکت هاي بانک گذاري اطالعات پرتفوي سرمایه -18

روز پس از پایان دورة سه  30داکثر ماهه، ح 12و  9، 6، 3گذاري در اوراق بهادار است، در مقاطع  سرمایه

 ماهه.

 شامل موارد زیر است که باید رأساً توسط بانک افشاء شود:افشاي فوري اطالعات مهم  )786( ماده

 .انعقاد قرارداد تجاري مهم -1

 ها. یا شرکت بانک دیگریا اوراق بهادار  سهام یا سرمایه ادغام یا خرید -2

 .عمده معامالت -3

سهام یا اوراق بهادار تغییرات شرایط بازار که تاثیر قابل توجهی بر دادها و اوراق بهادار و رویغییر در بازار ت -4

 بانک داشته باشد.

 .ها وضیح یا تایید شایعات یا گزارشت -5

 .معامالت غیرمتعارف -6

کننده یا مستندات  در صورت انتشار شایعه یا گزارشی که حاوي اطالعات خالف واقع، گمراه )787( ماده

له اطالعات و توضیحات کافی در خصوص شایعه یا گزارش مزبور را جعلی باشد، بانک مکلف است، بالفاص

 براي اطالع عموم افشا کند. 

 و بدون دلیل موجهیا اوراق بهادار  سهامدهد که معامالت   نامتعارف بازار نشان  زمانی که فعالیت  )788( ماده

در این زمینه منتشر خواهد تا اطالعیه مناسبی  میبانک  بانک مرکزي ازتاثیر شایعات قرار گرفته است،  تحت

 کند. 

قیمت با خبر شود که بر  بودن آن درست یا نادرست یا گزارشی صرفنظر ازاز شایعه  چنانچه بانک )789( ماده

مراتب را بررسی و  درنگ ، موظف است بیموثر باشد سهام یا اوراق بهادار بانک در آیندهدادوستد و حجم 
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 ر اطالعیه یا افشاي اطالعات الزم) اتخاذ کند. تدابیر الزم (از قبیل انتشادرباره آن شایعه یا گزارش 

مصادیق اطالعات مهم در ارتباط با رویدادهاي مؤثر بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد  )790( ماده

 بانک عبارتند از:

 .نامه این آیین )199ماده ( ذیل  12الی  1بندهاي  -1

 ن عمده بانک.توقف فعالیت مشتریا -2

 هاي مادر و گروه شرکتی یا بانکی. تصمیمات مجامع عمومی بانک، شرکت -3

 هاي مادر و گروه شرکتی یا بانکی. تصمیمات و معامالت عمده بانک ، شرکت -4

مصادیق اطالعات مهم در ارتباط با تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع مالی  )791( ماده

 بانک عبارتند از: 

 هاي تحت کنترل بانک. ها و شرکت سرمایۀ بانک یا بانکتغییر  -1

  انتشار اوراق بهادار. -2

 هرگونه تغییر در رویه تقسیم سود بانک. -3

هاي بانکی بااهمیت و  نامه عوامل تأثیرگذار در سایر اجزاء ساختار سرمایه از قبیل تضمین یا ارائۀ ضمانت -4

 تأمین مالی خارج از ترازنامه.

 مبالغ قابل توجه در مقایسه با گردش عملیات مالی بانک. استقراض یا بازپرداخت -5

 )202ماده ( مصادیق سایر اطالعات مهم مؤثر بر قیمت سهام یا اوراق بهادار بانک بشرح موارد ذیل  )792( ماده

 نامه است. این آیین

 آتی مدیریت را بالفاصله افشا کند.هاي  بینی عملکرد بانک یا برنامه بانک موظف است پیش )793( ماده

هاي زیر، اطالعات مهم را با اخذ تاییدیه از بانک تواند در صورت وجود محدودیت بانک می  )794( ماده

 با تأخیر افشا کند:  مرکزي پس از رفع محدودیت
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 النفع با اهمیت براي بانک شود. افشاي فوري موجب زیان یا عدم  -1

 توافق حاصل نشده باشد.بانک در حال انجام مذاکره بوده و هنوز  -2

 موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد. -3

در صورتی که تأخیر در افشاي اطالعات منجر به بروز یا اشاعه شایعات یا دادوستد متکی به  )795( ماده

اطالعات نهانی یا فعالیت نامتعارف بازار در ارتباط با سهام یا اوراق بهادار بانک شود، بانک تدابیر الزم مانند 

 اي فوري اطالعات را تحت نظر بانک مرکزي اتخاذ خواهد کرد.افش

 بانک موظف است سایر اطالعات درخواستی بانک مرکزي را حسب مورد افشا کند. )796( ماده

، پیوسته بر هاي نامتعارف به منظور آشکار کردن فعالیت ،ي بانک مرکزيها اداره نظارت بر بانک )797( ماده

سهام یا اوراق بهادار بانک نظارت داشته و در صورت لزوم از  جریان رویدادهاي اثرگذار بر جریان مالی و بازار

 بانک خواهد خواست تا نسبت به افشاي اطالعات الزم یا صدور اطالعیه اقدام کند.

تواند مکاتبات فیمابین خود و بانک مرکزي را حسب مورد جهت اطالع عموم افشاء  بانک می )798( ماده

 کند.

 تخلفاتقسمت چهارم: 

مورد ، حسب توسط بانک مرکزي آنو احراز  نامه آییناین  مقرراتبانک از  عدولدر صورت  )799( ماده

 گیرد: اقدامات ذیل توسط بانک مرکزي صورت می

 شود. مراتب کتباً به بانک تذکر داده می -1

 یابد. تقلیل می بانکدرجه اعتباري  -2

 د.وش معرفی میمرکزي  بانکسایت اینترنتی  در وب -3

 شود. منع میاماً در استفاده از خدمات بانکداري محدود یا تم -4

 

313 


	سرآغاز
	پیشگفتار
	بخش اول
	سیستم پایه مشارکت راستین
	فصل 1 : تعاریف و کلیات
	فصل 2 : سازمان و تشکیلات
	فصل 3 : رفتار حرفهای ارزیاب و امین
	فصل 4 : طرحنامه
	فصل 5 : ارزیابی
	فصل 6 : تضمینات، وثایق و آوردهها
	فصل 7 : بیمه
	فصل 8 : تنظیم قرارداد
	فصل 9 : نظارت
	فصل 10 : مجری
	فصل 11 : شفافیت مالی مجری
	فصل 12 : افشای اطلاعات مجری
	فصل 13 : حکمرانی مجری
	فصل 14 : حسابرسی
	فصل 15 : حسابداری مشارکت راستین
	فصل 16 : تغییر در زمانبندی
	فصل 17 : تسویه حساب
	فصل 18 : دریافتیهای بانک
	فصل 19 : تبدیل گواهی پذیره به سهام
	فصل 20 : بازرسی و استاندارد کالا
	فصل 21 : تحویل کالا
	فصل 22 : ابزار مالی کمکی
	فصل 23 : حوادث قهری و غیرمترقبه
	فصل 24 : داوری (حکمیت)
	بخش دوم
	زیرسیستمهای مالی مشارکت راستین
	فصل 25 : تامین مالی جعاله (JFS)
	فصل 26 : تامین مالی مضاربه (MFS)
	فصل 27 : تأمین مالی مقاسطه (IFS)
	فصل 28 : تأمین مالی اجاره (RFS)
	فصل 29 : تأمین مالی امانی (BFS)
	فصل 30 : تأمین مالی گروهی (GCF)
	فصل 31 : تأمین شخصی راستین (RPS)
	فصل 32 : تکافل اجتماعی راستین (RST)
	فصل 33 : تأمین مالی حامی (SCF)
	فصل 34 : تأمین وام جمعی (PPL)
	فصل 35 : اوراق مبادله راستین (RSB)
	فصل 36 : سپرده مبادله راستین (RSD)
	فصل 37 : کارت مبادله راستین (RSC)  25F
	بخش سوم
	سیستمهای مکمل در بانکداری راستین
	فصل 38 : بازار گواهی راستین (RCM)
	فصل 39 : سامانه تأمین مالی جمعی (CFS)
	فصل 40 : بازرسی و پایش عملیات (OCM)
	فصل 41 : تبدیل دارائی به گواهی ضمانت (MSS)
	فصل 42 : سامانه ثبت وثیقه (CRS)
	فصل 43 : تهاتر تعهدات پشت سرهم (SCC)
	فصل 44 : پروتکل برداشت بین بانکی (IWP)
	فصل 45 : تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوی (NSSSS)
	فصل 46 : اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانکها
	قسمت اول: تعاریف
	قسمت دوم: صدور اجراییه
	قسمت سوم: ابلاغ
	قسمت چهارم: ترتیب اجراء
	قسمت پنجم: بازداشت اموال منقول
	قسمت ششم: بازداشت اموال نزد شخص ثالث
	قسمت هفتم: بازداشت اموال غیرمنقول
	قسمت هشتم: ارزیابی
	قسمت نهم: در وثیقه
	قسمت دهم: مزایده
	قسمت یازدهم: تخلیه و ختم عملیات اجرایی
	قسمت دوازدهم: هزینههای اجرایی
	قسمت سیزدهم: شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات
	قسمت چهاردهم: امور متفرقه

	فصل 47 : شفافیت مالی، حکمرانی و افشای اطلاعات بانک
	قسمت اول: شفافیت مالی
	قسمت دوم: حکمرانی بانک
	قسمت سوم: افشای اطلاعات بانک
	قسمت چهارم: تخلفات


