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 (RCF) راستین تأمین مالی جمعی
  

 ۱دآبادیژن بیب
 

 دهکیچ

هاي مالی بانکی فراهم آورده است.  هاي جدیدي را براي بسط فعالیت هاي اجتماعی زمینه توسعه و گسترش شبکه
هاي اجتماعی را در راستاي بانکداري  هاي استفاده از شبکه براساس قواعد بانکداري راستین زمینه تأمین مالی جمعی

جذب و  براي SCF(3تامین مالی حامی (دو نوع روش  (RCF)2ی جمعی راستین در تأمین مال آورد. سالمی فراهم میا
تأمین وام و  یتی خاص به صورت غیر انتفاعی و پرداخت بالعوض از طریق بانکتجمیع منابع اشخاص براي هدف حما

 . گردد تعریف می بانک ه به مجري از طریققرض بدون بهرجذب و تجمیع منابع اشخاص براي  براي PPL(4جمعی (

 5(CFS) جمعیتأمین مالی سامانه هاي اجتماعی در آن،  هاي تأمین مالی جمعی و کاربرد شبکه با توجه به ویژگی
هاي اجتماعی در  ق شبکهاز طریهاي تأمین مالی جمعی  طرحبه عنوان یک سیستم مبتنی بر وب جهت تجمیع منابع براي 

 شود. ن مورد استفاده واقع میبانکداري راستی

 
تأمین سامانه  ،تأمین وام جمعی، تامین مالی حامی ،بانکداري راستین، تأمین مالی جمعی، هاي اجتماعی شبکه: دواژهیلک

 ، بانکداري اسالمیجمعیمالی 

 مقدمه

ختلف ي متهایدر فعال مشارکت دادن اشخاص جمیع وتمالی مبتنی بر  روش تأمیننوعی  6یتأمین مالی جمع
نماید تا در مورد  دعوت می اشخاصی عمالً از جمعتأمین مالی   7.باشد یمهاي متنوع  انتفاعی و غیرانتفاعی در زمینه

کنند. در یک طبقه  نیأمهاي بالعوض یا وام بخش یا تمام منابع مورد نظر طرح را ت به نحو پرداخت 9خاص مجري 8طرح
 بانکداري اسالمی، بانک ملی ایراندکتر بیژن بیدآباد، مشاور ارشد  1
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2 Rastin Crowd Funding (RCF) 
3 Sponsor Crowd Funding (SCF) 
4 Peer to Peer Loan (PPL) 
5 Crowd Funding System (CFS) 
6 Crowd Funding 
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 شود. ک ارائه میقصد انتفاع براي تأمین مالی در قالب بانکداري مشارکت راستین به بان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

mailto:bidabad@yahoo.con
mailto:bidabad@yahoo.con
mailto:bijan@bidabad.com
mailto:bijan@bidabad.com
http://www.bidabad.com/
http://www.bidabad.com/


2 

اعم از آشنایان و ناآشنایان در ارتباط با اجراي  اشخاصی بر مشارکت کلیه مالی جمعی را مبتن توان تأمین بندي کلی می
با کمک دیگر تا  گذارند یرا به اشتراك ماي  یا مسئله دهیاشخاص ا یجمع یمال نیتامیک طرح مد نظر قرار داد. در 

در  طرحله مورد نظر نمایند. سئمایده یا گروه یا جامعه دوستان و همفکران خود اقدام به تجمیع منابع الزم براي  فرادا
یا یک فعالیت انتفاعی باشد. با توجه به نگرش این و غیر انتفاعی تواند یک حمایت خیرخواهانه  تأمین مالی جمعی می

توان طرح کرد که در آن فرد حامی اقدام به اعطاي  عی را میمز تأمین مالی جا یلاشکا اشخاصشیوه به حل مسائل دیگر 
هاي ذکر شده شیوه عمل بیش از هر چیز  با توجه به ویژگی نماید. قرض می یا صورت بالعوضه بمنابع خود به طرح 

تواند به  و دوستان را ایجاد کرده است می اشخاصهایی از  هاي اجتماعی که حلقه مبتنی بر شناخت مجري است لذا شبکه
  عنوان بستر اطالع رسانی در مورد طرح مجري مورد استفاده قرار گیرد.

هاي متنوعی از نکات مختلف فنی و مالی و اقتصادي و  بکارگیري زمینه مندا توجه به اینکه فرآیندهاي مالی نیازب
ها  حقوقی است لذا بدون فراهم کردن شرایط الزم براي اینگونه عملیات و بدون داشتن بستر مکفی این نوع فعالیت

مشارکت کنندگان در این ارتباط مد نظر قرار داد.  توان تضمینی براي حصول اهداف طرح و نیات حامیان یا نمی
توان با استفاده از  بستر کافی و متقنی را براي عملیات مشارکت و حمایت فراهم آورده است لذا می 10بانکداري راستین

ز استوار این بستر و بر اساس استانداردها، فرآیندها و گردش کار و عملیات در بانکداري راستین، تأمین مالی جمعی را نی
صورت گرفته تا بانک در هر زمان مایل به توسعه عملیات  11بانکداري راستین به صورت مودوالرطراحی نمود. 

هاي مکمل در صورت  ها و سیستم بسیاري از ابزارها، زیرسیستم بانکداري راستین بود بتواند بخشی از آن را فعال کند.
ژول مورد استفاده بکار گرفته خواهند شد و تأمین مالی جمعی فقط نصب و اجراي کامل بانکداري راستین منطبق با ما

 گیرد. هاي خاصی از بستر و عملیات مختلف در بانکداري راستین را بکار می بخش
 شود: نوع فعالیت تأمین مالی جمعی تعریف می دودر این ارتباط 

 (SCF)تأمین مالی حامی 

خاص براي هدف حمایتی خاص که در آن بانک براساس و تجمیع منابع اش : جذبSCF(12تامین مالی حامی (
منابع الزم را براي انجام فعالیت مورد نظر از حامیان  14مجري در امر فعالیت حمایتی مشخص و پس از ارزیابی 13نامه طرح

نامه اقتصادي خود را به منظور تامین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح در قالب  مجري: شخصی است حقیقی یا حقوقی که طرح 9
اي گذار مراحل اجر کند و پس از اقدام بانک در جهت مشارکت وي با سپرده بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین به بانک معرفی می

سازد. مجري عالوه بر اهلیت قانونی، مالی، فنی و اجرایی باید از سایر امکانات و توانائیهاي الزم براي مشارکت و  طرح را تا پایان عملیاتی می
 اجراي طرح برخوردار باشد.

ارکت در سود و زیان راستین در . مستندات بانکداري مشیواقع یاسالم يبه منظور تحقق بانکدار یبانک اتی: مجموعه عملنیراست يبانکدار 10
 قابل دسترس است. http://www.bidabad.comسایت  وب

11 Modular  
12 Sponsor Crowd Funding (SCF) 

ها و بررسی و  ر تحلیلاي است حاکی از مجموعه اطالعات الزم و مورد نیاز در خصوص مشخصات طرح پیشنهادي و بیانگ نامه: نوشته طرح 13
هاي مختلف اقتصادي، فنی و مالی و مانند آن که توسط مجري تهیه و به همراه اطالعات و مستندات و مجوزهاي قانونی  توجیه طرح از جنبه

انک سندي بشود و پس از بررسی و در صورت تصویب نهایی توسط واحد ارزیابی اداره  الزم براي بررسی و اتخاذ تصمیم به بانک ارائه می
 است که مفاد آن در هر صورت به طرفیت مجري قابل استناد است. 
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گواهی ) SCF(کند. در تأمین مالی حامی  تجهیز و بطور بالعوض پس از کسر کارمزد خود به مجري پرداخت می
یا  فرد یا گروهحمایتی امور  يخود را براوجه حمایتی  تواند یم 16حامی تأمین مالی حامی،در شود.  صادر نمی 15راستین

 پرداخت کند.بانک  به سازمان یا نهاد دولتی یا غیردولتی
تواند شخصی حقیقی یا  شوند مجري یا ذینفع می هایی که با زیرسیستم تأمین مالی حامی تأمین مالی می در طرح

تواند خارج از کشور باشد. در این صورت باید  محل اقامت مجري یا ذینفع یا محل اجراي طرح میی باشد. حقوق
باید هدف مجري تضمینات مأخوذه در داخل کشور بوده و قابل اعمال و اجرا در داخل کشور باشند. در هر حال 

حمایت و تأمین مالی تواند  نامه می مشخص و مشروعیت آن بر اساس قوانین موضوعه کشور محرز باشد. اهداف طرح
 هاي زیر باشد: در زمینه هاي مختلف منجمله طرح

 بهداشت و درمان و توانبخشی -1

 آموزش و پژوهش -2

 ابداعات و اختراعات  -3

 ها و تعزیت  مراسم، یادبودها، جشن -4

 ورزش و رقابت -5

 حوادث غیرمترقبه و اضطرار -6

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

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

 محیط زیست، حیوانات و گیاهان  -9

 مسافرت و اسکان -10

 ازدواج، جهیزیه، مهریه و خانواده -11

 هدایا و بزرگداشت -12

 تعمیرات و تجهیزات و قطعات -13

 سرپرستی و قیمومت -14

 ها کتاب، مجالت و چندرسانه -15

 هب و فرق یکتاپرستادیان، مذا -16

 هنر، موسیقی و فیلم -17

گذاران در جهت احراز توانائی اجرایی مجري و  هایی است که توسط بانک به منظور حفظ منافع سپرده ارزیابی: اقدامات و بررسی 14
شود. بانک  ري مشارکت در سود و زیان راستین انجام مینامه از لحاظ اقتصادي، فنی مهندسی، مالی و اجرایی در بانکدا پذیري طرح توجیه

ها  نامه باشد. رعایت انواع استانداردها و الزامات ارزیابی طرح خود مکلف به اتخاذ تصمیم الزم در این راستا می PLSتوسط واحد ارزیابی اداره 
 نامه اجرایی بانکداري راستین است. براساس مفاد آیین

است که در سیستم پایه یا  PLSهاي طراحی شده در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  مجموعه گواهی هاي راستین: نام گواهی 15
 شوند.  تعریف و صادر می PLSهاي آن طبق ضوابط بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  زیرسیستم

کند تا به مجري یا ذینفع  ت بالعوض تسلیم بانک میحامی: شخصی حقیقی یا حقوقی است که وجهی را براي حمایت از یک طرح به صور 16
 پرداخت شود.
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 آزادي زندانی -18

 اشتغالزایی -19

 احداث  -20

نامه مجري را به اطالع عالقمندان به مشارکت  هاي اجتماعی طرح بانک از طریق سامانه تأمین مالی جمعی و شبکه
 18هاي مالی یستمیا سایر زیرس 17رساند. تأمین مالی یک طرح از طریق سیستم پایه میتأمین مالی حامی هاي  در طرح

تأمین مالی بخشی از منابع مالی همان طرح از طریق تأمین مالی حامی نخواهد بود. لکن بانکداري مشارکت راستین مانع 
گردد هر دو شیوه تأمین مالی و کیفیت و ضرورت آن را در قالب یک طرح و بطور  در صورت اخیر مجري مکلف می

هاي  گذاري پرخطر، شرکت هاي سرمایه ز شیوه تأمین مالی توأمان در خصوص طرحتوأمان به بانک ارائه نماید. استفاده ا
 بنیان و نوآوري و ابداعات و اختراعات ضروري است.  دانش

و کارمزد بانک باشد.  19هاي ارزیابی، نظارت مبلغ طرح ممکن است شامل هزینهدر زیرسیستم تأمین مالی حامی، 
یخ شروع و پایان مشخص بوده و در رأس تاریخ اتمام یا پس از تجمیع مبلغ نامه داراي سقف مبلغی معین و تار طرح
هاي اجتماعی خود حذف  یا صفحات شبکه تأمین مالی جمعیسایت سامانه  نامه، بانک اعالنات خود را از وب طرح

 نماید و پس از آن دریافتی براي طرح قبول نخواهد کرد. می
لی حامی در راستاي مشروعیت طرح و راستی آزمایی آن است. واحد در زیرسیستم تأمین ما نامه طرحارزیابی 

نماید. میزان و نحوة اعمال مقررات مربوط به شفافیت مالی  نامه اظهار نظر نمی درمورد سودآور بودن طرح 20ارزیابی
ورت و نامه در حد ضر هنگام ارزیابی طرح 21مجري و افشاي اطالعات مجري و حکمرانی مجري و حسابرسی را ارزیاب

 نماید. با پرهیز از تدابیر و اقدامات غیر ضرور معین می

گردد تا تضمینات الزم براي ضمانت حسن اجراي طرح و استفاده صحیح از منابع تجمیع شده  مجري مکلف می
در این زیرسیستم مالی چک یا سفته مجري یا سایر اشخاص در حدودي که براي نامه نزد بانک بسپارد.  را طبق طرح

نامه به عالوه مارژ  برابر با رقم طرح تضمینتواند به عنوان تضمین مورد قبول واقع شود. مبلغ  ک ایجاد اطمینان نماید میبان
بر اساس  22متعارف بانک خواهد بود. تضمینات مجري پس از پایان طرح و احراز صحت اجراي آن توسط واحد امین

 دارد.  )PLS(اشاره به فرآیند اصلی و قواعد و ضوابط کلی بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  ):PLS(سیستم پایه مشارکت راستین  17
مالی مشخص با هدف تأمین منابع نیازهاي مالی خاص و یا هاي تأمین  هاي مالی مشارکت در سود و زیان راستین: اشاره به روش زیرسیستم 18

هاي بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین تحت قواعد و ضوابط کلی سیستم پایه بانکداري  خدمات خاص مالی دارد. زیرسیمالی ستم
 باشند. می) PLS(مشارکت در سود و زیان راستین 

هاي  گذاران در جهت حسن اجراي عملیات اجرایی طرح به منظور حفظ منافع سپرده نظارت: اقدامات و تدابیري است که توسط بانک 19
خود در تمام مراحل اجراي طرح مکلف به اتخاذ  PLSشود. بانک توسط واحد امین اداره  بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین اعمال می

باشد. رعایت انواع  مجري و انجام اقدامات بایسته در این راستا میتمامی تمهیدات و تدابیر الزم به منظور حسن اجراي عملیات اجرایی 
 نامه اجرایی بانکداري راستین است. هاي مزبور براساس مفاد آیین استانداردها و الزامات نظارتی در طرح

20 واحد ارزیابی: واحدي است در اداره   PLS سنجد. ي طرح را میبانک که با بررسی توانائی و اهلیت مجري و طرحنامه، امکان اجرا   
باشد که در زمینه  یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از بانک می بانک PLSارزیاب: کارشناس متخصص و مجرب واحد ارزیابی اداره  21

ه و نام مورد نظر از تخصص و تجربه کافی برخوردار و داراي امکانات و کادر تخصصی الزم بوده و زیر نظر واحد ارزیابی وظیفه ارزیابی طرح
 پذیري آن را به عهده دارد. توجیه

را به نمایندگی از طرف بانک درخصوص  PLSواحد امین: واحدي است که امور نظارتی فرآیندهاي مشارکت در سود و زیان راستین  22
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از حامی حق انصراف و کافه نامه آزاد خواهد شد. از طرفی  طرحمستندات ارائه شده از طرف مجري و تطبیق با مفاد 
 شود و پس از پرداخت وجه حمایتی براي طرح، حامی حق انصراف و درخواست استرداد ندارد. خیارات اسقاط می

منابع نامه خواهد بود.  حامی طبق طرح اشخاصدر حدود صحت اجرا و نحوه هزینه وجوه تجمیعی  23نظارت امین
نامه  ه براي اجراي طرح امانی بوده و ثبت حسابداري آن وفق حسابداري مشارکت راستین مندرج در آیینتجهیز شد

گیرد. کارمزد بانک بابت ارائه خدمات زیرسیستم تأمین مالی حامی، حداقل  صورت می 24اجرایی بانکداري راستین
شود. بانک براي  منابع تجمیعی برداشت می باشد که از مجري دریافت یا از محل معادل یک درصد منابع تجمیع شده می

هاي ارزیابی و  اي برابر با ثلث هزینه ارائه خدمات زیرسیستم تأمین مالی حامی، بابت ارزیابی و نظارت، حداکثر هزینه
نامه اجرایی بانکداري راستین را از مجري دریافت یا از محل  هاي اقتصادي موضوع مواد مذکور در آیین نظارت طرح

 تجمیعی برداشت خواهد کرد. منابع

نامه، یا در هر صورتی که  نامه مجري یا تخلف مجري در اجراي مفاد طرح در صورت کشف فساد در طرح
نامه به هر دلیل متعذّر گردد، مجري مکلف است نسبت به استرداد وجوه دریافتی به بانک و جبران خسارت  اجراي طرح

تواند بدون تشریفات قانونی نسبت به برداشت وجوه پرداختی و  نک میوارده اقدام نماید. در صورت استنکاف با
گیري از قرارداد و توافقنامه فی ما بین، تضمینات دریافتی  خسارت وارده از اموال مجري نزد خود اقدام یا به استناد و بهره

لزام به جبران خسارت وارده به و سایر ادله قانونی، اقدامات قانونی الزم را جهت استرداد وجوه پرداختی به مجري و ا
بانک و عنداالقتضاء حامیان اقدام نماید. بانک مکلف است منابع تجمیع شده را در صورت امکان به حامیان یا نمایندگان 
قانونی آنها مسترد و در صورت تعذّر به مدت ده سال در حساب واسط نگهداري و پس از انقضاي مدت مذکور به عنوان 

 ک منظور نماید. مال مجهول المال

هاي ارتباطی شبکه بانکی  گیري از سایر کانال مکن است با بهرهمتأمین مالی یک طرح از طریق تأمین مالی حامی 
نامه و مجري از زمان قبول  به صورت همزمان صورت پذیرد. بانک مکلف به انتشار ریز فعالیت و اسناد و مستندات طرح

 باشد. در سامانه تأمین مالی جمعی خود می نامه تا یک سال پس از پایان طرح طرح

درگاه پرداخت لینک و  جمعیتأمین مالی بانک شرایط الزم براي ارائه زیرسیستم تأمین مالی حامی را در سامانه 
نماید که  اي طراحی می را به گونهخود  جمعیتأمین مالی نماید. بانک سامانه  هاي اجتماعی فراهم می خود در شبکه

هاي  هاي زیرسیستم تأمین مالی حامی به صورت خودکار در حساب رج در سامانه مزبور در ارتباط با طرحاطالعات مند
هاي اجتماعی رایج ارسال و درج شود. مبالغ تجمیع شده باید در هر لحظه به صورت  کاربري و صفحات وب در شبکه

آنها،... را با  هاي اعالم شده، نحوه تخصیص منابع و چگونگی مصرف بهینه حسن اجراي طرح، کنترل عملیات اجرایی در مقایسه با برنامه
 استفاده از شاخصهاي کلیدي و رسیدگی به صورتهاي مالی و نظارت بر تحویل طرح به عهده دارد.

باشد که در زمینه مورد نظر از  یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از بانک می PLSامین: کارشناس متخصص و مجرب واحد امین اداره  23
باشد و زیر نظر واحد امین وظیفه نظارت بر اجراي طرح را بر  کانات و کادر تخصصی الزم میتخصص و تجربه کافی برخوردار و داراي ام

 گیرد. عهده می
فرد، اسکندر پردل، مریم حیدري، علیرضا شـفیعی، محمـدعلی پـوربهروز،     بیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاري ۲٤

 bill.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391ین، بانک ملی ایران، پیشنویس الیحه قانونی بانکداري راست

پوربهروز،   فرد، اسکندر پردل، مریم حیدري، علیرضا شفیعی، محمدعلی بیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاري
 regulation.pdf-banking-http://www.bidabad.com/doc/rastin .1391نامه اجرایی بانکداري راستین، بانک ملی ایران،  پیشنویس آئین
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 ک و مجري به عموم ارائه شود. هاي اجتماعی بان جمعی بانک و صفحات شبکهتأمین مالی برخط در سامانه 

هاي اجتماعی که در آن عضو  هاي تأمین مالی حامی باید شناسه کاربري و آدرس صفحات شبکه مجري در طرح
صفحات خود فراهم را در  جمعیتأمین مالی هاي سامانه  است را به بانک اعالم و امکان درج خودکار اعالنات و آپدیت

 آورد.

 (PPL)تأمین وام جمعی 

که در آن بانک قرض بدون بهره به مجري براي  : جذب و تجمیع منابع اشخاصPPL(25مین وام جمعی (تأ
دهندگان تجهیز و به شکل  نامه مجري و پس از ارزیابی، منابع الزم را براي انجام فعالیت مورد نظر از وام براساس طرح

گواهی راستین ) PPL(. در تأمین وام جمعی دهد قرض بدون بهره پس از کسر کارمزد خود در اختیار مجري قرار می
 شود. صادر نمی

پرداخت کند. بانک بانک  به تأمین مالی مجري يخود را براوجه وام  تواند یمتأمین وام جمعی، وام دهنده در 
ن نامه پس از تجمیع مبلغ معی پس از دریافت یا کسر کارمزد، منابع تجمیع شده را به صورت قرض بدون بهره مطابق طرح

 .مشخص به مجري پرداخت خواهد کرد مقاطعیا در 
تواند شخصی حقیقی یا حقوقی  شوند مجري می هایی که با زیرسیستم تأمین وام جمعی تأمین مالی می در طرح

تواند خارج از کشور باشد. در این صورت باید تضمینات و وثایق  باشد. محل اقامت مجري یا محل اجراي طرح می
 ور بوده و قابل اعمال و اجرا در داخل کشور باشند. مأخوذه در داخل کش

نامه مجري را به اطالع عالقمندان به اعطاي  هاي اجتماعی طرح بانک از طریق سامانه تأمین مالی جمعی و شبکه
 هاي مالی بانکداري مشارکت راستین رساند. تأمین مالی یک طرح از طریق سیستم پایه یا سایر زیرسیستم وام به مجري می

مانع تأمین مالی بخشی از منابع مالی همان طرح از طریق تأمین وام جمعی نخواهد بود. لکن در صورت اخیر مجري 
گردد هر دو شیوه تأمین مالی و کیفیت و ضرورت آن را در قالب یک طرح و بطور توأمان به بانک ارائه  مکلف می

 نماید. 

نامه داراي سقف مبلغی معین  طرحت و کارمزد بانک باشد. هاي ارزیابی، نظار مبلغ طرح ممکن است شامل هزینه
و تاریخ شروع و پایان مشخص و سررسیدهاي بازپرداخت وام بوده و در رأس تاریخ اتمام یا پس از تجمیع مبلغ 

هاي اجتماعی خود حذف  سایت سامانه تأمین وام جمعی یا صفحات شبکه نامه، بانک اعالنات خود را از وب طرح
 و پس از آن دریافتی براي طرح قبول نخواهد کرد.نماید  می

نامه در زیرسیستم تأمین وام جمعی در راستاي مشروعیت طرح و راستی آزمایی آن است. واحد  ارزیابی طرح
نماید. میزان و نحوة اعمال مقررات مربوط به شفافیت مالی مجري  نامه اظهار نظر نمی مورد سودآور بودن طرح ارزیابی در

نامه در حد ضرورت و با پرهیز  اطالعات مجري و حکمرانی مجري و حسابرسی را ارزیاب هنگام ارزیابی طرح و افشاي
 نماید. از تدابیر و اقدامات غیر ضرور معین می

گردد تا تضمینات یا وثایق الزم براي ضمانت حسن اجراي طرح و استفاده صحیح از منابع  مجري مکلف می
نامه به عالوه مارژ متعارف بانک خواهد بود.  نزد بانک بسپارد. مبلغ وثیقه برابر با رقم طرح نامه تجمیع شده را طبق طرح

25 Peer to Peer Loan (PPL) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 



7 

دهنده پس از پرداخت وجه وام تا  تضمینات و وثایق مجري پس از پایان طرح و بازپرداخت وام آن آزاد خواهد شد. وام
د را ندارد. منابع تجهیز شده براي اجراي طرح آخرین سررسید، حق انصراف و درخواست استرداد تمام یا تتمۀ منابع خو

نامه اجرایی بانکداري راستین صورت  امانی بوده و ثبت حسابداري آن وفق حسابداري مشارکت راستین در آیین
 گیرد.  می

گردد در سررسیدهاي بازپرداخت وام مبالغ تعیین شده در  در زیرسیستم تأمین وام جمعی مجري مکلف می
نماید. در صورت  دهنده پرداخت می بانک پرداخت و بانک پس از کسر کارمزد وجوه حاصل را به وامنامه را به  طرح

دهنده  دهندگان از محل تضمینات و وثایق اقدام و به وام عدم ایفاي تعهدات مجري بانک نسبت به وصول مطالبات وام
اهد شد. کارمزد بانک بابت ارائه خدمات هاي مربوط به اجرا از محل وصول مطالبات کسر خو دارد. هزینه مسترد می

باشد که از مجري دریافت یا از محل  زیرسیستم تأمین وام جمعی، حداقل معادل یک و نیم درصد منابع تجمیع شده می
شود. بانک براي ارائه خدمات زیرسیستم تأمین وام جمعی، بابت ارزیابی و نظارت، حداکثر  منابع تجمیعی برداشت می

هاي اقتصادي را از مجري دریافت یا از محل منابع تجمیعی  هاي ارزیابی و نظارت طرح بر با ثلث هزینهاي برا هزینه
 برداشت خواهد کرد.

جمعی و درگاه پرداخت خود در تأمین مالی هاي تأمین وام جمعی در سامانه  بانک شرایط الزم براي ارائه طرح
نماید که اطالعات  اي طراحی می را به گونهخود  جمعیتأمین مالی  نماید. بانک سامانه هاي اجتماعی را فراهم می شبکه

هاي  هاي کاربري و صفحات شبکه مندرج در سامانه مزبور در ارتباط با تأمین وام جمعی به صورت خودکار در حساب
جمعی بانک ی تأمین مالاجتماعی رایج ارسال و درج شود. مبالغ تجمیع شده باید در هر لحظه به صورت برخط در سامانه 

مجري باید شناسه کاربري و آدرس صفحات همچنین هاي اجتماعی بانک و مجري به عموم ارائه شود.  و صفحات شبکه
تأمین هاي سامانه  هاي اجتماعی که در آن عضو است را به بانک اعالم و امکان درج خودکار اعالنات و آپدیت شبکه
 صفحات خود فراهم آورد.را در  جمعیمالی 

 (CFS)نه تأمین مالی جمعی ساما

و  (SCF)هاي تأمین مالی حامی  طرحبر وب تجمیع منابع براي  : سیستم مبتنی26(CFS) جمعیتأمین مالی سامانه 
بانک سامانه تأمین مالی جمعی  هاي اجتماعی است. در بانک مشارکت راستین از طریق شبکه (PPL)تأمین وام جمعی 

)CFS( نماید که: اي طراحی می خود را به گونه 

 هاي اجتماعی برخوردار باشد. و اتصال به شبکه (CMS)27هاي مدیریت محتوا  از قابلیت -1

 شود.  28هاي هوشمند بطور خودکار تنظیم سایت در ابعاد مختلف مانیتورها و گوشی ابعاد صفحات وب -2

 .RSS29رعایت استانداردها و امکانات فید  -3
هاي اجتماعی رایج  هاي کاربري و صفحات وب در شبکه حساباطالعات مندرج در سامانه به صورت خودکار در  -4

 ارسال و درج شود.

هاي اجتماعی باشد تا از طریق آن کاربر بتواند اخبار طرح را در ها داراي میانبرهاي شبکهدر بخش نمایش طرح -5
26 Crowd Funding System (CFS) 
27 Content Management System (CMS) 
28 Responsive 
29 Rich Site Summary (RSS) 
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 (Follow)دنبال یا  (Like)کند یا بپسندد  (Recommend)گذارد یا توصیه  (Share)هاي اجتماعی به اشتراك شبکه
 .کند

 .) طرح را به نمایش بگذاردPatronو طرفداران ( )Promoterدر طول دوره طرح نمودار روند اشاعه دهندگان ( -6
7- URL هاي اجتماعی مشتریان به اشتراك هر طرح را بطور اتوماتیک در طول دوره مشخص در صفحات شبکه

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

ها )، سوالPluginsها ()، پالگینStatuse Updates)، بروزرسانی وضعیت (Taggingهاي برچسب زنی (خصیصه -8
)Questionsهاي کاربردي () و برنامهApplications( هاي اجتماعی حسب مورد مورد استفاده قرار گیرند.در شبکه 

هاي اجتماعی در معرفی محصوالت غات موفق در شبکهها و تبلیهاي بازاریابی بومی شده و آگهیاز استراژي -9
 استفاده گردد.

 هاي اجتماعی مبتنی بر برند بانک بکار گرفته شود. هاي الزم در ایجاد صفحه و پیام در شبکهاستراتژي  -10

د هاي پایش ترافیک و میزان یا تعدا به منظور ایجاد تعامل با مخاطبان و موفقیت پیام ابزارهاي الزم براي روش  -11
، توصیه (Share))، اشتراك Comments)، بازخور (Forward, Retweetکلیک خوردن لینک، ارسال مجدد (

(Recommend) پسند ،(Like)  یا دنبال(Follow)  .و سایر موارد دیگر در نظر گرفته شود 

 اقدام کند:هاي زیر  گردد تا نسبت به ایجاد سامانه تأمین مالی جمعی با مشخصات و قابلیت بانک مکلف می

هاي بانکی عضو شتاب (سامانه حواله بین بانکی سحاب) و کارتهاي معتبر  پرداخت الکترونیک از طریق کارت -1
(در صورت توافق و فراهم شدن امکان دسترسی  VISA ،MASTER ،AMERICAN EXPRESSالمللی مانند  بین

 المللی). به درگاه کارتهاي بین

 امکان حمایت از ارزهاي مختلف.  -2

 کان حمایت از زبانهاي مختلف.ام -3

کنندگان  ) و سایر ارائهSWIFT(31، سوئیفت30SEPAالملل مانند  پارچه بین هاي فرابانکی و یک ارتباط با شبکه -4
) (در صورت API(32و پرداخت و تسویه اوراق بهادار عربی PAYPALهاي پرداخت الکترونیک مانند  سرویس

 انتقال وجوه). هاي صادرکننده کارت و خدمات توافق با شرکت

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

 پارچه.  هاي احراز هویت یک و سایر روش IBAN33المللی شبا  استفاده از شناسه حساب بانکی بین -6

 سیستم پرداخت الکترونیک  -7

امانه اتاق پایاپاي س  34RTGS(ساتنا) سویه ناخالص آنیسامانه تنظیر  هاي انتقال الکترونیک وجوه سیستمارتباط با  -8
 .تسویه اوراق بهادار الکترونیکیهاي  و سامانه شبکه تبادل اطالعات بانکی (شتاب)، ACH35الکترونیکی (پایا) 

 بانک مرکزي. NSSSS(36سیستم تسویه اوراق بهادار غیرربوي (ارتباط با  -9

30 Single Euro Payment Area (SEPA)  

31 The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
32 Arab Payments and Securities Settlement Initiative (API)  
33 International Bank Account Number (IBAN) 

34 Real Time Gross settlement System (RTGS) 
35 Automated Clearing House 
36 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS)  
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ایجاد پروفایل طرح شامل ثبت مشخصات مجري، مشخصات فنی افزاري براي احراز هویت مشتري، قابلیت نرم  -10
ایی براي بارگذاري (النچ کردن) آن نیاز و قراردادها بصورت مرحلهطرح، سرمایه مورد نیاز طرح، مستندات پیش

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

ها و مجریان بر حسب مناطق و شهرهاي مختلف و  امکان فیلتر کردن و سایر ابزارهاي مورد نیاز بانک اطالعاتی طرح -12
 هاي گزارشگیري.سایر پارامترهاي متعارف در سیستم

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

)، تعداد Complete barهاي مختلف و نوار درصد تکمیل ظرفیت (ایجاد ویترنیهاي الکترونیکی مختلف براي طرح -14
 افراد مشارکت کننده و سایر موارد ضروري و متعارف. 

 .Core bankingپارچه  ها در بانکداري یک هاي مالی داخلی و خارجی و زیرسیستم  یکپارچگی با سایر سیستم -15
 المللی. هاي بین رعایت استاندارهاي انتقال داده -16

گیري رکوردها و مدیریت جریان عملیات، حسابرسی،  عملیات حسابداري ثبت رکوردها، میز کار مشتري، ره -17
 پایش، کنترل و بازرسی.

 .37گزارشهاي مدیریتی برحسب نیاز سطوح مختلف مدیریتی، کارشناسی و مشتري ارائه -18
 ات تحلیلی و مهندسی مالی.ارائه ابزارها و خدم -19

 المللی.  کدینگ طرح ها بر اساس استانداردهاي بین -20

 و غیره. FDIC38هایی نظیر  بیمه انتقال وجوه از طریق سیستم -21

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

 ز طریق اپراتورهاي مخابراتی فراهم باشد.هاي مشتري ا براي انجام پرداخت 39USSD هاي امکان استفاده از سرویس -23

 هاي موبایل هوشمند فراهم باشد. هاي گوش در پرداخت 40NFCامکان بکارگیري فنآوري   -24

هاي عامل مختلف جهت دسترسی آسان هاي هوشمند با سیستممناسب براي گوشی Appبانک نسبت به طراحی 
بانک شرایط الزم براي اتصال درگاه پرداخت  نماید. دام میها اقبه سامانه تأمین مالی جمعی مخصوص این گونه گوشی

 نماید. هاي اجتماعی فراهم می و شبکه )CFS(اینترنتی را به سامانه تأمین مالی جمعی 

هاي امنیتی الزم ایمنی مناسب را براي انجام عملیات مشتري فراهم کند.  گردد با نصب سیستم بانک موظف می
ساس فاکتورهاي چندگانه احراز هویت باشد. فایروالها، حسابرسی مبتنی بر کاربر، شبکه امنیت تعریف شده بایست بر ا

هاي )، پاالیش محتواي برنامهIPS، تشخیص و جلوگیري از نفوذ (IPsec VPN ،SSL VPN :خصوصی مجازي
رخدادهاي  )، تیم واکنش بهSNMP)، مدیریت آسان و امن شبکه (Syslogکاربردي، حفاظت وب، رویدادنگاري امن (

 Network Security and، امنیت شبکه و مرکز عملیات Penetration Test، ارزیابی امنیتی آزمون نفوذ CSIRTامنیتی 

Operation Center  .و استاندارها و مالحظات امنیت اطالعات در معماري شبکه اطالعات بانک مد نظر قرار گیرند
تر استفاده کند. تعریف  هاي امنیتی پیشرفته گردد از سیستم موظف می همچنین براي انجام معامالت ارقام بزرگ بانک

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 



 باشد. معامالت ارقام بزرگ بر عهده مدیریت بانک می
بانک با دریافت شماره حساب و کدهاي امنیتی مشتري باید تمامی اطالعات سجلی یا ثبتی مشتري را از پایگاه 

د بازیابی کرده و در جاهاي در نظر گرفته شده در صفحه وب هاي خود و در صورت لزوم از بانک طرف قراردا داده
کلیک » قبول«بازیابی و درج کند. مشتري در صورت تایید اطالعات بازیابی شده جهت تایید اطالعات کاربري بر گزینه 

 کند.  می

نک نزد سایت با اي از وب ها قبل از نهایی شدن فرآیند مشارکت، صفحههنگام هرگونه مشارکت مالی در طرح
شود که مفاد قرارداد و تمامی تعهدات الزم براي مشارکت در آنجا به مشتري ارائه و مشتري موظف  رایانه مشتري باز می

سایت اجازه مشارکت  تمامی مفاد مندرج را قبول کرده و در این حالت صفحه وب» قبول«گردد تا با کلیک گزینه  می
گردد  ک و شماره حساب مبناي احراز هویت مشتري است. بانک موظف میکند. شناسه مشتري در بان مالی را صادر می

هاي یکتاي  المللی و شماره حساب هاي یکتاي بین براي هر مشتري یک شناسه یکتا تعریف کند. بانک با استفاده از شناسه
هاي بین المللی  اره حسابها و شم اي طراحی کند که بتواند با شناسه گردد تا سیستم خود را به گونه المللی موظف می بین

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

اي طراحی نماید که در شرایط تعذّر و لزوم برگرداندن  بانک مکلف است سامانه تأمین مالی جمعی را به گونه
اینترنتی خود، سیستم گزارشگیري سایت  در وبهمچنین  وجه به حامی امکان شناسایی حساب حامی وجود داشته باشد.

 مدیریتی را براي سطوح مختلف دسترسی به صورت پارامتریک برحسب پارامترهاي مختلف طراحی کند. 

) شامل: پورتال اطالع رسانی، ثبت نام و عضویت، پروفایل CFSهاي اصلی سامانه تامین مالی جمعی ( بخش
ها، هاي اجتماعی دسترسی به طرحشبکه کشور) اجراي طرح، لینکها، تعداد و میزان مشارکت در هر طرح، مکان (طرح

ایی، پروفایل مجري و هاي پرداخت، ایجاد گزارشهاي مدیریتی، نرم افزارهاي ثبت مرحلهلینک اتصال به درگاه
 بارگذاري مدارك مورد نیاز و تایید آنها بر اساس حدود اختیارات کاربران است. 

نامه و  شود. طرح آنها به عموم عرضه میوضعیت ها و  تمامی طرحالعات مربوط به اط ورتال اطالع رسانیدر پ -1
) و دیگر ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و سایر صورتهاي مالیاعم از حقیقی یا حقوقی ( مجري عاتاطال

 د.شو می مستندات الزم در پورتال اطالع رسانی بر حسب نیاز درج

هاي تشکیل دهنده  ، بخشتامین مالی جمعینحوه کار با سامانه، معرفی سامانه در پورتال اطالع رسانی راهنماي  -2
شود که پاسخگوي  میاي طراحی  به گونهاین بخش . شود سامانه و چگونگی عضویت و ورود به سامانه تشریح می

 باشد.سامانه تامین مالی جمعی بخش اعظم سواالت مشتریان در خصوص 

به تکمیل فرم درخواست استفاده از خدمات این سامانه  نسبت دباینام و عضویت  از طریق بخش ثبتمشتریان  تمامی -3
 د. کننبر اساس نوع خدمت مورد نظر اقدام 

رد اپس از تکمیل فرم و وبا داشتن یک حساب بانکی الکترونیکی قابل قبول در شبکه بانکی عضو شتاب  شتریانم -4
شناسایی  براياین کد . دکرصر بفردي را دریافت خواهند اطالعات آنها در سیستم رایانه کدشناسایی منحکردن 

، وارد سامانه تامین مالی جمعیبه  استفاده قرار خواهد گرفت. مشتري پس از ورود آنها در سامانه مذکور مورد
د. نام و کد کن بخش ثبت نام و عضویت شده و کد شناسایی فوق الذکر و آدرس پست الکترونیکی خود را وارد می

 .شدي ارسال خواهد واختصاصی مشتري به آدرس پست الکترونیکی کاربري 
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شرایط و و قبول پس از تایید  و کردهبایست نام و کد کاربري خود را وارد  می مشارکت مالی مشتري جهت -5
این بخش مشتري  درو کارمزد متعلقه آن اجازه ورود به این بخش را خواهد داشت.  تامین مالی جمعیمقررات 

را مشاهده  هامبلغ و تعداد مشارکتها و نیز آخرین  طرحو اطالعات مربوط به این  هاطرحرین وضعیت تواند آخ می
بر روي پس از ورود به بخش تامین مالی سامانه، ها  طرحهر یک از در  مشارکت. در صورت تمایل مشتري به کند

 نسبت به پرداختمشتري طرح، خاب کند. پس از انت آن را وارد سبد خرید خود می وده کرمورد نظر کلیک  طرح
 نماید. وجه حمایتی اقدام می

تواند در سامانه تامین مالی جمعی  به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در مشتریان جهت مشارکت در این سامانه، بانک می -6
ي هاي اجتماعی براي تمامی اعضاهاي ارائه شده را از طریق شبکهامکان اطالع رسانی از آخرین وضعیت طرح

  سامانه فراهم کند.
بیشتر باشد. در صورت  مشتريعالوه کارمزد متعلقه نباید از میزان موجودي حساب ه بمبلغ سبد مشتري میزان کل  -7

 سبد کاال به مشتري نمایش داده خواهد شد. قلم ازکسر موجودي پیغام حذف یک یا چند 

مشتري باقی  هاي ارسالی صندوق نامهد ارسالی در س از تایید و ارسال پیشنهاد از سوي مشتري یک نسخه از پیشنهاپ -8
تراکنش انجام شده از طریق پیامک و سایر کانالهاي توزیع براي مشارکت کننده در طرح ارسال  خواهد ماند.
  خواهد شد.

هاي اجتماعی که در آن عضو است را به بانک اعالم و امکان  مجري شناسه کاربري و آدرس صفحات شبکه
هاي سامانه تأمین مالی جمعی را در صفحات خود فراهم آورد. مبلغ تجمیع شده هر  نات و آپدیتدرج خودکار اعال

بانک و  (CFS)) در سامانه تأمین مالی جمعی ACHهاي انتقال سیستم پایا ( طرح در مقاطع مختلف زمانی مطابق با زمان
گردد تا تمامی عملیات سامانه تأمین  ظف میشود. بانک مو هاي اجتماعی بانک و مجري به عموم ارائه می صفحات شبکه

-Backupهاي تهیه پشتیبان از اطالعات (هاي خود ثبت و با استفاده از فناوري را در پایگاه داده (CFS)مالی جمعی 

Mirroringوجوه تجمیع شده از طریق سامانه به حساب مجري  ،س از پایان طرح) در هنگام لزوم بتواند رهگیري کند. پ
 شود.  هاي اجتماعی مربوطه بهنگام می سایت بانک مسدود و صفحات شبکه گردد و طرح مزبور در وب یواریز م
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