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  کشور يدارکبانمشکالت رفع ه حل عملیاتی را
  

  1دآبادیژن بیب
  

  دهکیچ
راه حل هرکدام از مشکالت مبتالبه نظام  ،شورک کیبانو مشکالت این مقاله با شمارش و توضیح ریز مسائل 

  نماید.  بانکی ایران را پیشنهاد نموده و روش حل عملیاتی آن را بیان می
ا گیر در چهار محور مشکالت موجود در بانک مرکزي، عملیات  بانکی، کلیه مشکالت مهم و موانع دست و پ

گردد و در انتها به  اصالحات ساختاري بانکی و سیستم یکپارچه بانکی شناسایی شده و راه حل منطقی آنها ارائه می
  شود. پرداخته میپیشنهادي رویه و  فرآیند اجراي اصالحات 

  
  کداري راستین، بانکداري اسالمی، بانکداري بدون ربا، اصالح نظام بانکیبانایران،  يدارک: بانيدیلک يها واژه

  

  مقدمه
سال  وبه تصویب  1362سال در  وتدوین  قانون عملیات بانکداري بدون ربا پیشنویس الیحه 1361در سال 

ن اینندگان نویسندگان و تصویب ک به مدت پنج سال اجرا شود. فقطکه این قانون و مقرر شد  به اجرا درآمد 1363
هاي اجرایی که براي آن  ها و دستورالعمل نامه علیرغم تمام آیین چنانهم و آن اشراف داشتندضعف بر قانون خود 

  ست. بسیاري او ساختاري هاي اساسی  نوشته شد همچنان دچار ضعف
را از قانون عقد فقط چند  و عریف نکرداي ت تازهکار بانکی حل جدید و راه قانون عملیات بانکی بدون ربا، راه

مدنی که مستنبط از کتاب شرایع االسالم محقق حلی (قرن هفتم) بود مجدداً تعریف نمود. البته قانون مدنی هم بیانی 
است و دیگر فقها حتی آیت اهللا خمینی در کتاب تحریر الوسیله مفاد همین کتاب را بسط اخیر دیگر از همین کتاب 

(و  1307قات، جعاله مزارعه، اجاره، شرکت و قرض که در قانون مدنی مصوب اند. عقودي نظیر مضاربه، مسا داده
اند مجدداً در قانون عملیات بانکی بدون ربا تکرار شدند.  هاي بعدي آن) تحت عنوان عقود معین تصریح شده اصالحیه

قرض با نامی دیگر گذاري مستقیم) و  در این بین شرکت به بیانی دیگر (مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی و سرمایه
اجاره (اجاره به شرط تملیک) وارد متن قانون عملیات بانکی بدون ربا شدند و واژه وام دیگر از (قرض الحسنه) و نوعی 

تصریح حرمت ربا بود که باعث بیش از این انداز به سپرده تغییر نام دادند.  به تسهیالت و واژه بهره به سود و واژه پس
تأمین مالی مانند اوراق قرضه دولتی و خصوصی ممنوع شوند و قانون عملیات بانکی بدون ربا  شد بسیاري از ابزارهاي
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 1-300و الحاقیه جایگزین مواد  1311قانون تجارت مصوب  51-71جایگزینی براي آنها معرفی ننمود و عمالً مواد 
أمین مالی در اقتصاد را از طریق انتشار هاي بعدي و سایر مواد مرتبط با مواد مذکور که وظیفه ت و الحاقیه 1347مصوب 

هاي خصوصی،  شرکت پذیره نویسیو تامین مالی اوراق قرضه و تبدیل آنها به سهام داشتند را معطل نمود. لذا 
از طریق اوراق قرضه تامین مالی شیوه از لحاظ هاي دولتی  و شرکتها، بنیادها و حتی دولت  ها، سازمان شهرداري

با ربوي زیرا  بودآن اصلی قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مسبب  وار گرفت و در عمل نسخ شد معارض این قانون قر
بانک مرکزي با خرید و فروش اوراق قرضه در بازار،  خارج کرد.اقتصاد ها را از چرخه  آن شمردن اوراق قرضه عمالً

بدون در  و بسیار حائز اهمیت استموضوع این پولی  گذارياز لحاظ سیاستو  ر حجم نقدینگی اثرگذار باشدب ندتوا می
سه و نیم دهه  در. نمایدکنترل مدیریت و حجم پول را  دتوان بانک مرکزي نمیاختیار داشتن اوراق بهادار مناسب 

توسط اوراق نیز دولت . حجم نقدینگی را کنترل کند هو بانک مرکزي نتوانست هبود دو رقمیهمواره نرخ تورم  گذشته
اوراق در سررسید و د ریگباز اقتصاد قرض با انتشار اوراق قرضه  و تامین کندکسري مالی خود را  ستتوان قرضه می

نیز همانند هاي مالی  سیاستنتیجتاً  .یستاوراق قرضه چنین مکانیزمی برایش مهیا نولی بدون  دکنپرداخت باز
  دند. شناتوان ، هاي پولی سیاست

دادند، که  و عملیات بانکی خود را با آن تطبیق می کردند فسیر میاي ت ها باید این قانون را به گونه بانک
براي  ها تالش کردند بانکو بانک مرکزي البته . اي منجمله برخورد صوري با عقود را به وجود آورد مشکالت عدیده

را در خود  و اثر باعث تفسیر عقود شدتالش آنها فقط  تهیه کنند وهاي اجرایی  ها و دستورالعمل نامه آییناین قانون 
ورود مجدد ربا و نرخ بهره ثابت در منجر به  که دکرخاصی از این عقود ارائه  تفسیرهر بانکی و نشان داد  ها قرارداد

  کردند. عمل میبوي ها همراه با تشریفات اضافه ر بانک نام عملیات بانکی بدون ربا، عمالًشد و ذیل عنوان عقود بانکی 
نظارتی بانک مرکزي  - سیاستی هاي در بستهد، حتی نشو ه شکل صوري استفاده می، عقود بنیز حال حاضر در

که  حالیدر  شود. می تعییند، حتی براي عقود مشارکتی نرخ بهره ثابت رس تصویب میاز چند سال پیش به هم که 
ولی  استشرعی ، تنها ظاهر عقود وامگذاري و  سپردهدر عملیات  متغیر است. بطورکلی ازدهیمشارکت نرخ بمبناي 
اي نسبت به اوراق قرضه  که ابزار متحول شده(گواهی مشارکت یا ها  گذاري سپرده . براي مثال، درربوي هستند عمالً

شود که تفاوت زیادي با هم ندارند و حتی در بسیاري از  اعالم میقطعی  نرخ بهره، نرخ بهره علی الحساب و است)
 عدیدهمشکالت  وام همي ها قرارداد .اند هاي علی الحساب قطعی تلقی شده شده و همان نرخقطعی هم ن ها موارد نرخ

هاي  منوط به دستورالعملها نرخ بهره،  که در آن شود منعقد میهاي خصوصی  بانکدر  ه ویژهیی بها دارند. حتی قرارداد
ممنوع است را هم به همراه در بانکداري اسالمی  کهغرر ظلم و غبن، بلکه ربا مشمول ، نه تنها موارد اینبانک است. 

  .هاي شرعی را نیز متداول کرده است و اضافه بر این حیله دارد
احتیاج به برنامه عملیاتی دقیقی دارد و تنها با تکرار مجدد وضع شور ک کیمتحول نمودن ساختار باناصالح و 

گذشته مجدداً بازنویسی شده و بدون توجه هاي  نامه قانونی ناپخته نظیر آنچه اخیراً پیشنویس آن با ترکیب قوانین و آئین
به اصول بانکداري اسالمی تدوین گردیده است، نه تنها ربا حذف نخواهد شد بلکه قانوناً ربا نهادینه خواهد شد و قدمی 
به سوي بانکداري اسالمی برداشته نخواهد شد. تصویب قانونی نظیر پیشنویس آنچه فعالً به نقد و بررسی گذاشته شده نه 

نها منجر به تحقق بانکداري بدون ربا نخواهد شد بلکه در عمل ربا را قانونی نیز خواهد کرد. واگر تا به حال ربا مذموم ت
  شود. رفت با تصویب این الیحه ربا مشروع نیز می به شمار می
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  اصالح نظام بانکی باید برنامه دقیقی در دو سمت به اجرا درآورد: يهمانطور که ذکر شد برا
  ع نقائص و مشکالت عملیاتی جاري و موجود به تفکیک هر مشکلرف - 1
  هاي بدیع براي تحقق عملیات بانکی اسالمی حل تدوین راه - 2
  

اي ضمن طرح مسئله  در ارتباط با هر مسئلهنتایج ناشی از موارد فوق باید در قالب نهایی مستنداتی باشد که 
حل صریحی را پیشنهاد نماید و براساس آنها الیحه اصالح نظام موجود در نظام بانکی و مطالعات تطبیقی الزم روش 
هاي اجرایی درباره هر مورد به  نامه هاي قانونی و همچنین آیین بانکی را مبتنی بر الزامات جدید بانکداري و اصالحیه

ه مزبور صورت عملیاتی یا تکالیف و الزامات قانونی اصالح نظام بانکی ذیل محوریت موضوع مطرح شده در الیح
  مطرح نماید.

بایست کلیه مشکالت مهم و موانع دست و پا گیر را شناسایی نمود و راه حل منطقی  براي حصول این کار می
  نماید: بندي می آنها را ارائه نمود. جدول زیر این موارد را در پنج محور مجزاي زیر طبقه

  بانک مرکزي - 1
  عملیات  بانکی - 2
  اصالحات ساختاري بانکی - 3
  سیستم یکپارچه بانکی - 4
  ي اصالحات فرآیند اجرا - 5

  مسائل موجود در بانکداري کشور
 توان در موارد زیر  در پنج قالب محور فوق خالصه نمود:  را می کشور بانکداري در موجودمسائل 

 مسئله موجود  محور
 جایگاه بانک مرکزي  -1 مسئله بانک مرکزي - 1

 وظیفه نظارتی  -2 مسئله

  سیاست پولی  -3 مسئله
  اصالح قوانینی که اخذ وثیقه را ممنوع یا محدود کرده  -4 مسئله نکیعملیات  با - 2

  قیمت ارزیابی کارشناس رسمی  -5 مسئله
  شمول قانون محاسبات عمومی و ضوابط معامالت دولتی بر معامالت بانکی  -6 مسئله
  سلب اختیار مدیران بانک در عزل و نصب و جابجایی کارکنان  -7 مسئله
  ها بر اراضی شهري ابطال مالکیت بانک  -8 مسئله
  ها به دیوان عدالت اداري در رابطه با آراء محاکم اختصاصی حق رجوع بانک  -9 مسئله
  ها حفظ اطالعات مشتریان بانک  -10 مسئله
بینی اعتراض به احکام دیوان محاسبات در دیوان عدالت اداري براي  عدم پیش  -11 مسئله

  ها مدیران و کارکنان بانک
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 مسئله موجود  محور
  ها شمول ضوابط استخدامی دولتی بر بانک  -12 مسئله
  محدودیت در مشارکت حقوقی  -13 مسئله
حدودکننده سازمان ثبت اسناد در امتناع از صدور اجرائیه بر بخشی از تفاسیر م  -14 مسئله

   قراردادهاي بانکی نظیر اجاره به شرط تملیک، جعاله، اعتبارات اسنادي و ...
  ورشکستگی و توقف تاجر به تاریخ مقدم بر دادخواست  -15 مسئله
  ها مانند عوارض نصب خودپرداز و غیره عوارض گوناگون شهرداري  -16 مسئله
  هاي اجرایی ت خطاب به دستگاهمصوبات دول  -17 مسئله
  تسهیالت تکلیفی  -18 مسئله
  اتیمال و دولت سهام نقدي سود پرداخت  -19 مسئله
  ها توسط دولت تکالیف و الزام بانک  -20 مسئله
  ها هاي مالی بانک شفافیت صورت  -21 مسئله
  ابزار تأمین مالی بین بانکی  -22 مسئله
  مدیریت ریسک  -23 مسئله
  ها اساسنامه بانک  -24 مسئله
  اي تشکل حرفه  -25 مسئله
  گذاران مقایسه با سپرده عدم رعایت حقوق صاحبان سهام در  -26 مسئله
  یکپارچه و مکانیزه حسابداري و شعب مستقل حسابداري  -27 مسئله
  تجاري اسناد شماره سریال  -28 مسئله
  بودجه ریزي  -29 مسئله
  تعامالت اطالعات بانکی  -30 مسئله
  محاکم تخصصی بانکی  -31 مسئله

اصالحات  - 3
 ساختاري بانکی

  تشکیالت و سازمان  -32 مسئله
  ها بررسی طرح  -33 مسئله
  نواقص عقود  -34 مسئله
  ها نظارت بر طرح  -35 مسئله
  معوقمطالبات   -36 مسئله
  ها آورده و وثایق تضمینات،  -37 مسئله
  المللی) رقابت سالم (داخلی و بین  -38 مسئله
  حذف نرخ ثابت بهره در حسابداري عملیات   -39 مسئله
  نرخ کفایت سرمایه  -40 مسئله
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 مسئله موجود  محور
 تبدیل بانک به واسطه وجوه  -41 مسئله

  ها تفکیک حساب  -42 مسئله
  تبدیل ابزارهاي تأمین مالی به سهام  -43 مسئله
 کارااسالمی الی هاي تأمین م روشو  ها افزایش توان تسهیالت دهی بانک  -44 مسئله

  هاي اجتماعی و تأمینی بازدهی پایین سرمایه در بیمه  -45 مسئله
  و حمایت تکافل  -46 مسئله
  اعتبارات خرد  -47 مسئله
  ابزارهاي تأمین مالی  -48 مسئله
  اوراق قرضه  -49 مسئله
  سپرده بانکی  -50 مسئله
  کارت بانکی  -51 مسئله
 هاي ریسک پوشش  -52 مسئله

  جریمه تأخیر تأدیه  -53 مسئله
  طوالنی بودن فرآیندهاي قضایی  -54 مسئله
  کنترل داخلی  -55 مسئله
  بعنحوه تخصیص منا  -56 مسئله
  تعداد شعب  -57 مسئله
  اراضی موات  -58 مسئله
  پولشویی  -59 مسئله

سیستم یکپارچه  - 4
 بانکی

  اي بودن حوزه فعالیت نرم افزارها جزیره  -60 مسئله
  توسعه بانکداري الکترونیک  -61 مسئله
  نظارت یکپارچه بانک مرکزي  -62 مسئله
  اطالعات مشتري  -63 مسئله
  ها  برقراري ارتباط بازارهاي اوراق بهادار و بانک  -64 مسئله
  ها امنیت پرداخت  -65 مسئله
  ثایقمزایده اموال و و  -66 مسئله

فرآیند اجراي  - 5
 اصالحات

  فاز اجراي تحول بانکی  -67 مسئله

 
 

  در جدول زیر براي هرکدام از مسائل فوق توضیح مختصري ذکر شده و راه حل پیشنهادي آن ارائه شده است.
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  خروجی  توضیح روش حل راه حل پیشنهادي  توضیح مسئله مسئله موجود  محور
1- 

ک مرکزي
بان

 

جایگاه   - 1 مسئله
 بانک مرکزي

هاي پولی از  نک مرکزي به مفهوم استقالل سازمانی آن نیست و به مفهوم تفکیک سیاستاستقالل با
هاي مالی است؛ به این معنی که دولت کسري مالی خود را از محل منابع بانک مرکزي  سیاست

ندارد زیرا قانون عملیات بانکی  را قرضه اوراق از استفاده امکان دولت حاضر حال تأمین ننماید. در
  با اوراق قرضه را نسخ و جایگزینی براي آن مهیا ننمود. بدون ر

بازتعریف جایگاه و   - 1 حل
 استقالل بانک مرکزي

با توجه به شرایط حاکمیتی موجود اخذ پیشنهاد بانک مرکزي و سپس بازتعریف و تدوین جایگاه و 
  استقالل بانک مرکزي امکانپذیر خواهد بود.

 الیحه

امري الزم  کشور اقتصادي نظام عملکرد صحت از طمینانا حصول بانک مرکزي برايبر  نظارت
  . است مرکزي بر بانک نظارت اصلی از اهداف اعتماد افزایش و مالی نظام ثبات حفظ. الرعایه است

نظارت بر بازتعریف   - 2 حل
  بانک مرکزي

با توجه به شرایط حاکمیتی موجود اخذ اخذ پیشنهاد بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارایی و 
  سپس بازتعریف و تدوین جایگاه و نحوه عمل نهاد ناظر بر بانک مرکزي امکانپذیر خواهد بود. 

  الیحه

وظیفه   - 2 مسئله
  نظارتی

 

 بر نظارت وظیفه ،1351 مصوب کشور بانکی و پولی قانون 11 ماده ب بند موجب به مرکزي بانک
بانک مرکزي  1370 دهه اواخر از دارد. علیرغم اینکه برعهده را اعتباري مؤسسات وها  بانک

 مؤسسات وها  بانک بر نظارت در اصلی رویکرد عنوان به را ریسک بر مبتنی نظارت رویکرد
 تدوین و ها بانک بر نظارت حوزه سازمانی ساختار تجدید با راستا این در و برگزید کشور اعتباري
ر به نظارت کاراي اقدامات جدیدي را در حوزه نظارت برقرار کرد ولی عمالً منج احتیاطی مقررات

با توجه به وظیفه گسترده بانک مرکزي در زمینه نظارت و تخصصی بودن وظیفه  بانک مرکزي نشد.
  نظارت الزم است تا راه حلی اندیشیده شود تا بانک مرکزي از عهده وظیفه خود برآید. 

تعریف استاندارهاي   - 3 حل
هاي  نظارتی برحسب نوع فعالیت

 بانکی

ی باید شناسایی و تفکیک شوند و براي هرکدام دستورالعمل نظارتی مجزا ها و عملیات بانک فعالیت
هاي  تواند بطور صریح بر هرکدام از فعالیت ها بانک مرکزي می تدوین شود. با استفاده از این دستورالعمل

  ها طبق ضوابط معین شده اقدام به نظارت نماید. مورد نظر بانک

 نامه  آیین

گذاران و سهامداران و به  تواند تدریجاً اعتماد سپرده فیت عملیات بانکی میها و عدم شفا سواستفاده
ها تضعیف نماید. جلب اعتماد عمومی به  طورکلی ذینفعان را نسبت به مسؤولیت مدیریت بانک

کیفیت اطالع مشتریان و ذینفعان و نیاز به اطالعات بیشتر و بهتر و شفافیت مالی و افشاي اطالعات 
ها با اعطاي امتیازات  کارهاي مهم در رفع این معضل است. از سوي دیگر مدیران بانکبانکی از راه

اند  گذاران شده مختلف به خود و ذینفعان خود سبب تضییع حقوق صاحبان سهام، ذینفعان و سپرده
هاي حکمرانی تا حدود زیادي قابل اصالح  که در جهان امروز این موضوع از طریق اعمال شیوه

  است.

 و افشا ت،شفافی  - 4 حل
  حکمرانی بانک

نامه شفافیت مالی، حکمرانی و افشاي اطالعات بانکی در  براي رفع این معضالت پیشنویس آیین
اي براي تدوین مقررات الزم در این ارتباط باشد.  تواند زمینه شود که می بانکداري راستین ارائه می

افشاي اطالعات براي بانک و سایر  نامه پیشنهادي در سه بخش اصلی شفافیت مالی، حکمرانی و آیین
ها در ایران بدیع و  مؤسسات مالی و اعتباري تدوین شده و از آنجایی که این نوع مقررات براي بانک

اندیشی کارشناسان است تا بتوان پس از بررسی، جرح، تعدیل و  شود نیازمند هم براي اول بار مطرح می
  قامات پولی کشور قرار گیرد.انجام اصالحات الزم براي تصویب در اختیار م

الیحه + 
  نامه آیین

هاي مبتنی بر المللی اعم از روش هاي تأمین مالی در سطح بینبرغم توسعه و گسترش انواع روش
بانکداري اسالمی یا بانکداري متعارف، نحوه انتقال الکترونیکی منابع در تأمین مالی چه به روش 

قرار گرفته است. فقدان سیستم پرداخت الکترونیک در قرضی و چه غیرقرضی کمتر مورد توجه 
و از  هاي مختلف گذاري به رغم گسترش سامانه هاي قابل سرمایهرسانی طرح هاي اطالع سیستم

هاي صورت گرفته در جلب  و فعالیت یالملل هاي فرا بانکی و یکپارچه بینطرفی گسترش شبکه
هاي ها از محل وجوه ارزي در کشور الی طرحهاي تأمین مالمللی در فرآیند هاي بینمشارکت

هاي پرداخت الکترونیک  مختلف همچنان ناکارآمد بوده است. در این میان نقش بکارگیري سیستم
گذاري خارجی از محل منابع خرد و طراحی ابزارهاي مالی قابل معامله در  به منظور جذب سرمایه

  ار گیرد. بایست مورد توجه قر بازارهاي ثانویه اینترنتی می

 اوراق سامانه تسویه  - 5 حل
  (NSSSS)غیرربوي  کاغذ بدون

شرعی بودن معامالت ابزارهاي تأمین مالی از یک طرف و سهل الوصول بودن در جذب منابع خرد ارزي 
المللی دو فاکتور اصلی در ابداعات مالی غیرربوي مطرح در اینجا خواهد بود. در این راستا با طراحی  بین

) در بانکداري راستین NSSSSعنوان سیستم تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي (سیستم جدیدي تحت 
هاي معامالتی غیرربوي به دور از هرگونه حیله و با ابداعات جدید مالی غیرربوي مبتنی بر با سازوکار

  توان هردو هدف در طراحی ابزارهاي تأمین مالی اسالمی را فراهم نمود.  فناوري اطالعات می
: سیستم یکپارچه مبتنی بر وب تسویه حساب معامله NSSSS(1(ویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي سامانه تس

  هاي راستین و اوراق بهادار بدون ربا در بانک مرکزي است. و انتقال گواهی

الیحه + 
  نامه آیین

نی از فرآیندهی جدید سازما انتیحفظ و صسازي نظام مبتنی بر مدیریت دانش  یکی از مراحل پیاده
شده  یاز شکل طراح ندیاز انحراف فرآ يریجلوگ يبرا اند. لذا است که به سازمان پیوند زده شده

به  بانکرا مرتفع و از بازگشت رفتار  یو نواقص احتمال وبیردد تا عگ یطراح یهائ زمیآن، مکان
  کند. يریخود جلوگ یقبل تیوضع

 راستین بانکداري از صیانت کمیته عنوان با بانکداري شیوه این مجربین از متشکل اي کمیته تا است الزم  صیانت  - 6 حل
 و احتمالی نواقص رفع و توسعه و آموزش و عملکرد جریان حسن بر مرکزي بانک نظارت تحت

 تشکیل سال 5 مدت براي جدید یا شده مطرح فرآیندهاي طراحی یا تکمیل و حقوقی و نظري مشکالت
 علوم، وزارت. است شده مدون راستین بانکداري راتمقر در کمیته این فعالیت شیوه و سازمان. شود

 نظیر آن با مرتبط مالی خدمات و راستین بانکداري رشته تأسیس به نسبت نیز تحقیقات و فنآوري

الیحه + 
  نامه آیین
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 حفظ با عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در مالی مشاوره و کارگزاري نظارت، ارزیابی، بازاریابی،
 شیوه این آتی تکمیلی و اصالحی هاي توسعه و راستین کداريبان مقررات و ضوابط در مقرر مفاهیم

   .نماید می اقدام بانکداري
بایست  ها می هاي مشارکتی ساختار مناسبی در بانک با تغییر رویکرد عملیات بانکی و افزایش فعالیت

  تعریف گردد تا از عهده این تکلیف برآید. 
گذار) و حصول اطمینان از طراحی، توضیحات  به منظور حفظ منافع خریدار گواهی راستین (سپرده بانک  ساختار نظارتی مناسب  - 7 حل

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

هاي الزم، ابزار و تجهیزات مورد نیاز اعم از سخت افزار و نرم افزار است  امین که داراي توانمندي
هاي فنی مهندسی، مالی و اقتصادي بوده و  هاي نظارت واحد امین متشکل از بخش کند. گروه استفاده می

گذاري،  میزان سرمایه نظارت الزم را بر مبناي نوع فعالیت، پیچیدگی آن، تکنولوژي بکار گرفته شده،
کنند. امین وظیفه نظارت و رسیدگی بر  اعمال می راستینمدت زمان اجرا و غیره طبق ضوابط بانکداري 

هاي مالی طرح را  ها و صورت چگونگی عملیات اجرایی، مصرف وجوه توسط مجري، نگهداري حساب
ی طرح منوط به رسیدگی نهایی برعهده دارد. تسویه حساب با مجري در هر مرحله یا پس از پایان قطع

  است. راستینواحد امین ظرف مدت مقرر طبق ضوابط بانکداري 

  الیحه

هاي غیرمتعارف به  ها براساس مصوبات داخلی خود اقدام به پرداخت پاداش با توجه به اینکه بانک
ن و نمایند و در این راستا حقوق سهامدارا اعضاي هیئت مدیره، مدیران و همچنین پرسنل می

هاي تأمین مالی را براي وام گیرندگان  نمایند و از طرفی هزینه گذاران را تضییع می همچنین سپرده
  ها شناسایی و شفاف شود.  هاي غیرمتعارف در بانک نمایند الزم است به نحوي پاداش بیشتر می

سیستم ثبت پاداش در   - 8 حل
  بانکها

ی به کلیه پرسنل بانک و افشاي اطالعات مربوطه آور ثبت شفاف پاداش پرداخت هاي مدون و الزام مکانیزم
   ها را ملزم به رعایت حدود متعارف پرداخت پاداش نماید.  تواند بانک می

  نامه آیین

همان طور که در قانون پولی و بانکی کشور تصریح شده است بانک مرکزي موظف بر نظارت بر 
 -الحسنه و مؤسسات مالی هاي قرض قمؤسسات اعتباري غیربانکی است. بر این اساس کلیه صندو

پولی و بانکی  قانون 14ماده  15اعتباري الزاماً باید تحت نظارت بانک مرکزي عمل نمایند. طبق بند 
 مرکزي بر مؤسسات اعتباري غیربانکی از وظایف بانک 14 ماده 1- 14هاي  کشور اعمال مفاد بند

 بانکی و پولی کشور در امور ولیپ نظام اجراي و بانک مرکزي باید براي حصول حسن است
  کند. نظارت و اعتباري دخالت -الحسنه و مؤسسات مالی هاي قرض صندوق

 بانکی عملیات به ، اشتغال23/10/1383 مصوب پولی، غیرمتشکل بازار تنظیم قانون 1براساس ماده 
 انجام براي تشکل هرگونه ثبت و تأسیس و عنوان هر تحت حقوقییا  حقیقی اشخاص توسط
 به قانون این در بانکی عملیات. است ممنوع مرکزي بانک از مجوز دریافت بدون بانکی، عملیات

 وجوه، انواع دریافت صورت به اعتبار و وجوه متقاضیان و کنندگان عرضه بین گري واسطه امر
کارت صدور و تسهیالت سایر و اعتبار وام، اعطاء و عنوان هر تحت مشابه موارد و ودیعه سپرده،

  .شود می اطالق هاي اعتباريکارت و پرداخت اي الکترونیکیه
کنند،  اعتباري که تحت نظارت بانک مرکزي عمل نمی -الحسنه و مؤسسات مالی هاي قرض صندوق

صندوق  8000ها در گزارشات مختلف تا  کنند. تعداد این صندوق اقدام به خلق نقدینگی پنهان می
هاي پولی حجم نقدینگی  الحسنه در ارتباط با سیاست ضهاي قر گزارش شده. معضل اساسی صندوق

  نمایند. ها در اقتصاد ایجاد می پنهانی است که این صندوق
همین موضوع در ارتباط با اشخاص حقیقی در بازار غیرمتشکل پولی صادق است. براي نظارت بر 

الزامات قانونی   - 9 حل
موسسات مالی و اعتباري و 

  هاي قرض الحسنه صندوق

هاي قانونی و احتیاطی تبعیت ها تحت نظارت بانک مرکزي نیستند و از الزامات ذخیره چون این صندوق
ارند. لذا مقررات الزم و کنند، نتیجتاً ضریب فزایندگی نقدینگی باالیی در مکانیزم بسط پولی د نمی

ها ذیل بانک مرکزي باید تدوین و  آور براي تحت نظارت قراردادن این صندوق هاي الزام مکانیزم
  تصویب شود. 

  نامه آیین
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 پولی در یرمتشکلغ بازار ها و مؤسسات، قانون تنظیم عملیات این اشخاص اعم از حقیقی و صندوق

  تصویب شد. 23/10/1383
 المللی بین مالی شبکه ثبات و سالمتی براي ضروري و مهم ستون سه از یکی عنوان به بازل چارچوب

 وسیله به را نظام این کند می تالش اسالمی شبکه. است دهش مطرح نیز اسالمی مالی شبکه براي
 فعالیت ریسک در غیرمستقیم، یا مستقیم گذاران، سپرده و مقابل طرف با ریسک در بانکها شرکت

 تا باشد گذاران سپرده براي هایی انگیزه باید ریسک در مشارکت گونه این. کند شناسایی بانکداري،
 نیز را بانک و باشند بانک امور در بیشتر شفافیت خواستار گذاري دهسپر براي بانک دقیق انتخاب با

  کند. ریسک بهتر مدیریت و کاراتر ارزیابی بیشتر، دقت به ملزم
 متعارف بانکداري در که گیرند می قرار ریسک معرض در گذاران سپرده اسالمی، مالی شبکه در

 نظارتی شبکه یک طریق از مهم این که دشو حفظ گذاران سپرده منفعت باید بنابراین نیست اینگونه
  .است امکانپذیر کارا

و  1استانداردهاي بال   - 10 حل
2  

باید براي بانکداري ایران بازنویسی و تطبیق شوند و براساس آنها دستورالعمل  2و  1استانداردهاي بال 
دوین و الحسنه ت هاي قرض ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی و صندوق آور براي بانک اجرایی و الزام

  2تصویب شود.

  الیحه

مسائل عمومی در حسابداري متعارف بانکی شامل اشکاالت عمومی صورتهاي مالی بانکها، شامل 
سود قابل تخصیص پس از کسر سود سهام  عدم انطباقبرخی اشکاالت و ابهامات موجود در 

نه سازمان هاي مالی نمو با صورت» گردش حساب سود (زیان) انباشته«در مصوب تعیین شده 
(دریافت و » هاي تامین مالی فعالیت«صورت جریان وجوه نقد شامل ، عدم انعکاس حسابرسی

، »صورت تطبیق سود عملیاتی«هاي عملیاتی در  به عنوان فعالیت) بازپرداخت تسهیالت مالی
 باشد.  ... می هاي مالی هاي توضیحی صورت یادداشت

س قانونی، تعدیالت در مطالبات غیرجاري بانکها، افزایش بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازر
حسابداري تعهدي در مقابل حسابداري نقدي، نحوه نمایش سرفصلهاي حسابداري در ترازنامه، حق 

اردیبهشت  17نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  آئین 7ند الوکاله بانکها (ب
وجود چارچوب الزم براي حسابداري مشارکت،  )، عدم)88526هیات وزیران (تصویبنامه  1362

عد فقهی و بروز آن در حسابداري عملیات مشارکت  عدم استفاده از مفهموم زمان در تعریف ربا از ب
شود و این اشکال اساسی در تعاریف فقهی از ربا است.  (در فقه تعاریف ربا شامل متغیر زمان نمی

دار نیست و نقدي است. لذا بروز بهره اال  امله دیگر مدتدار زمان صفر باشد، مع اگر در معامله مدت
شود. به دلیل اینکه این موضوع در  و البد در حاشیه وجود زمان در پرداخت و دریافت متحقق می

تعریف ربا مورد توجه فقیهان نیست لذا عقود تعریف شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 
و الزامات مترتب بر حسابداري مشارکت دچار ابهام اساسی تنزیل  هاي اجرایی آن نامه و آیین 1362

است.)، اغماض اصل تعلق نما به اصل (حسابداري متعارف این موضوع را نادیده گرفته و لذا 
ها در سمت دارایی و  نماید که تفکیک حساب اي تدوین نمی ها را به گونه بندي حساب ساختار طبقه

  بدهی به یکدیگر ملحق باشند. 

هاي  دستورالعمل  - 11 حل
  حسابرسی بانکی جدید

هاي حسابرسی جدید تدوین  براساس تعاریف جدید در حسابداري مشارکت راستین باید دستورالعمل
  گردد.

  نامه آیین

 طلبی موقعیت و بانکها این سرمایه صاحبان فشار و تسهیالت بخش در ایران بانکداري پنهان البی
 حاضر حال در. کنند می عمل کارتل صورت به ایران اقتصاد رد بانکها که است اي گونه به آنها
 هاي خصوصی و مؤسسات بانک دولتی، بانکهاي از متشکل که شده قطبی سه ایران اقتصاد بازار

 سرمایه اجاره هزینه شده باعث انحصاري ساختار این. باشد می الحسنه قرض صندوقهاي و اعتباري

منع انحصارات   - 12 حل
  چندقطبی در نظام پولی و بانکی

یا به عبارت دیگر باز کردن حساب  کشور داخل به سرمایه آزاد جریان ورود موضوع حلها، راه از یکی
  .هاي خارجی است سرمایه در تراز پرداخت

  نامه آیین
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 هاي راه که است حالی در این شود. شکسته هم در بانکها انحصاري ساختار رود. باید باال بشدت
 بانکهاي آنها رأس در و بانکها صورت این غیر است. در مسدود تقریباً ایران به سرمایه ورود

 اقتصادي بخشهاي سایر و کشید خواهند خود به را کشور اقتصاد بخشهاي افزوده ارزش خصوصی
  .کرد نخواهند کافی رشد دلیل همین به و کنند فادهاست سرمایه گران منابع از شوند می ناچار

سیاست   - 3 مسئله
  پولی
  

به بانک تواند کمک چندانی  نمی در شرایط بانکداري بدون ربا نکداري متعارفابزارهاي پولی با
باید موافق با شرایط تحریم ربا رسیم که  این نتیجه می  بنماید. لذا به در کنترل حجم نقدینگیمرکزي 

  ابزارهاي پولی جدیدي ابداع نمود.

تعریف ابزار جایگزین   - 13 حل
 راستین مبادله اوراق قرضه: اوراق

(RSB) 

 متبادل و مبادل بین مبادله عقد اساس بر که است دیجیتال بهادار : اوراقRSB(3( راستین مبادله راقاو
 و بوده اوراق ناشر متبادل. است اندازه یک به دو هر آنها زمان و مبدل و بدل گردد به طوریکه می منعقد
) مبادل( اوراق دارنده به )بدل/اول( سررسید در باید و است بدهکار مبادل به آن اسمی ارزش میزان به

 آن زمان و میزان همان به را مبدل) بدل زمان( آن زمان و بدل اندازه به تا است متعهد متبادل. بپردازد
 همین مساوي بدل مبلغ در بدل زمان حاصلضرب که کند اختیار را مبلغ و زمان از ترکیبی یا) (مبدل زمان(

 مبادل) مبدل/دوم( سررسید در و دهد قرار مبادل اختیار در ،)باشد مبدل مبلغ و زمان براي حاصلضرب
 . نماید پرداخت متبادل به را مبدل تا شود می متعهد

 مبادله اوراق کلی نوع چهار در تواند می راستین مبادله شود. اوراق نمی استفاده بهره از نرخ این اوراق در
 راستین مبادله اوراق و بانکی راستین لهمباد اوراق خزانه، راستین مبادله اوراق مرکزي، بانک راستین
با توجه به اینکه اوراق مبادله راستین  .شود می صادر ارزي و و در شرایط خاص به صورت ریالی تجاري

مبتنی بر عمل مشارکت نیست و فقط حاکی از مبادله دارایی در زمان بین طرفین است مشمول قواعد 
هاي آن نظیر سازمان و  استین نیست ولی از زیرساختهاي مالی مشارکت ر سیستم پایه و زیرسیستم

  نماید. تشکیالت و بازار گواهی راستین استفاده می

الیحه + 
 نامه آیین

پولی در نظام بانکی شرعاً اجازه مالی و هاي  مهمترین ابزار سیاستبه عنوان ربوي بودن اوراق قرضه 
این نظام شود. این موضوع به این معنی است که  دهد تا این اوراق در بانکداري بدون ربا استفاده نمی

  براي اقتصاد است. و مالی دولت هاي تنظیمات پولی  فاقد قابلیت

الزامات سیاست مالی   - 14 حل
  دولت

سازوکار و چرخه  ،متعارف خزانهارزي به عنوان جایگزین اوراق ریالی و در دو نوع  »مبادله خزانهاوراق «
مبادله اوراق بهاداري است که براساس قرارداد نماید. این اوراق  میابزارهاي مالی اسالمی را تکمیل 

و بموجب آن، ناشر اوراق  شود و به بانک مرکزي یا بانکها فروخته میمنتشر داري دولت  خزانهتوسط 
ناشر  مضافاًبپردازد.  اوراقبدهکار است و باید در سررسید به دارندة  آنبمیزان ارزش اسمی آن به دارنده 

، قرض گرفته است به دارنده اوراقشود تا به همان میزان و براي همان مدت که از خریدار  متعهد می
مبتنی بر دارایی و فاقد هرگونه کوپن جهت پرداخت سود از پیش مبادله خزانه قرض بدهد. اوراق  اوراق

است » ت زمانیحق برداش«با » وام معادل قرض آتی«و یا » قرض معادل وام آتی«و بر پایه  بودهتعیین شده 
دهد. بازار ثانویه مبتنی برفناوري  شود و بازار اولیه آن را شکل می که در اختیار طرف مقابل قرار داده می

طراحی شده که خریدار با باالترین قیمت رقابتی پیشنهادي مالک این اوراق  NSSSSاطالعات بر بستر 
یگزینی اوارق قرضه متعارف و تثبیت خواهد بود. عدم تعیین قیمت پایه کمتر از قیمت اسمی و جا

  باشد. ارزي از جمله خصوصییات بارز این ابداع مالی می بازارهاي پولی و

الیحه +  
  نامه آیین

ابزارهاي مالی اسالمی باید در بر گیرنده دو ویژگی اصلی باشند، نخست ویژگی غیرربوي بودن آنها 
هاي پولی، تامین مالی و مدیریت نقدینگی  سیاستو دوم کارآمدي آنها از ابعاد قابلیت کاربرد در 

مورد نیاز مقامات پولی، دولت و موسسات پولی و مالی اعم از بانکی و غیر بانکی. یکی از مهمترین 
ابزارهاي تاثیرگذار بر مکانیزم بسط پولی توسط اوراق قرضه امکانپذیر است. عملیات بازار باز در 

ز طریق تعدیل مکانیزم بسط پولی بر میزان نقدینگی و سایر تواند ا خرید و فروش این اوراق می
ها و نرخ بهره و نتیجتاً عرضه و تقاضاي کل در اقتصاد تأثیر  متغیرهاي پولی نظیر سطح عمومی قیمت

الزامات سیاست پولی   - 15 حل
  بانک مرکزي

شود تا عالوه بر  اوراق مبادله راستین بانک مرکزي بعنوان ابزاري جایگزین براي اوراق قرضه معرفی می
ذارد، و امکان تامین مالی و مدیریت خصوصیت غیرربوي بتواند بطور کارآمد بر مکانیزم بسط پولی اثر گ

هاي پولی و بانکی اقتصاد را نیز مهیا سازد. بانک مرکزي به منظور اجراي  نقدینگی مورد نیاز بخش
 NSSSSتواند با انتشار اوراق قرضه غیرربوي در سیستم  هاي موثر از طریق مکانیزم بسط پولی می سیاست

اقد کوپن (بدون هرگونه سود) اقدام نماید. این اوراق نسبت به فروش این اوراق به قیمت اسمی و ف
تواند توسط آن دسته از بانکهاي تجاري، تخصصی و موسسات پولی غیر بانکی که داراي حسابهاي  می

الیحه + 
  نامه آیین
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باشند و فاقد وجاهت  بگذارد. بدلیل وجود نرخ بهره در اوراق قرضه متعارف این اوراق ربوي می

می هستند و عمالً استفاده از این ابزار توسط مقامات پولی منع قانونی شرعی در نظام بانکداري اسال
  دارد.

ذخیره و احتیاطی تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزي هستند خریداري شوند. خرید اوراق، پایه 
مالی اول کاهش داده و به تبع در سررسید   جود در اقتصاد را در دورهپولی و به تبع حجم نقدینگی مو

  موجب افزایش حجم نقدینگی به همان میزان قبل خواهد شد.
بیش از آنکه مفهوم استقالل بانک مرکزي از لحاظ سازمانی مد نظر باشد، به مفهوم تفکیک 

این تفکیک به این معنی است که دولت کسري مالی  هاي مالی است. هاي پولی از سیاست سیاست
  خود را از محل منابع بانک مرکزي تأمین ننماید. 

 یعنی کنند. می مالی تأمین قرضه کسري مالی خود را با انتشار اوراق ها غالباً در همه کشورها دولت
 به انتشار پولاقدام  تا آورد فشار مرکزي بانک نباید بر شود، می بودجه کسري دولت دچار وقتی
را به  قرضش اوراق، سررسید در بعد و بگیرد قرض اقتصاد از قرضه اوراق انتشار باید با بلکه. نماید

 چنین ندارد، را قرضه اوراق از استفاده امکان دولت وقتی که حالی در. کند اقتصاد بازپرداخت
با فراهم آورد و عمالً به دلیل این نقیصه را قانون عملیات بانکی بدون ر. نیست مهیا برایش مکانیزمی

  ربوي بودن اوراق قرضه، آن را نسخ کرد و جایگزینی براي آن ایجاد ننمود. 

استقالل سیاست مالی   - 16 حل
  از پولی

الیحه +   توان به رفع این معضل پرداخت.  با استفاده از اوراق مبادله راستین و الزام دولت می
  نامه آیین

هاي خارجی و داخلی سیستم بانکی  ابر با مجموع خالص دارایینقدینگی از سمت مصارف بانکی بر
هاي زیادي در اقتصاد ایران نشان داد که تورم در ایران منشاء پولی دارد. به عبارت است. بررسی

هاي  هاي خارجی یا داخلی سیستم بانکی در طی چهار دهه گذشته روند افزایند دیگر خالص دارایی
هاي گذشته خارجی از طریق افزایش درآمد نفت در طی دهه هاي داشته است. خالص دارایی
هایی که قیمت نفت پایین بود، دولت دچار کسري بودجه شد و چون  افزایش یافته است. در سال

ابزار مالی الزم نظیر اوراق قرضه نداشت مجبور بود کسري مالی خود را از طریق استقراض از بانک 
هاي داخلی بانک مرکزي تأمین کند. این موارد همواره باعث  ییمرکزي و نتیجتاً افزایش خالص دارا

شد که پول پرقدرت یا پایه پولی افزایش یابد و افزایش پایه پولی از طریق ضریب بهم فزاینده پولی 
هاي خارجی و داخلی سیستم بانکی شد و نتیجتاً با افزایش نقدینگی  منجر به افزایش خالص دارایی

  زایش یافت.ها اف سطح عمومی قیمت
از طریق عملیات بازار  تواند نمی باشد، نداشته اوراق قرضه براي مناسبی جایگزین مرکزي بانک اگر

 همواره که بودیم شاهد سال چند و سی این در هم نتیجه در. کند کنترل و مدیریت را پول باز حجم
 نقدینگی حجم نتوانست بود، قانوناً ملزم به کنترل تورم که این با مرکزي بانک و بود باال تورم نرخ
  .شد کشور اقتصاد در ها قیمت عمومی سطح مداوم افزایش باعث موضوع این. کند کنترل را

هاي مدیریت  مکانیزم  - 17 حل
  هاي بهره و تورم نرخ

هاي بهره و تورم و نرخ  توان ارتباطات صحیح نرخ با تغییر رویکرد نظام بانکی به بانکداري راستین می
  ا فراهم آورد. بازدهی بخش حقیقی ر

الیحه + 
  نامه آیین

در متون اقتصادي به عنوان یک متغیر که تعیین آن منتج از عرضه و تقاضاي منابع پولی  بهرهرخ ن
 ولی نظر به شود از دید اقتصاددانان به عنوان یک ابزار پولی تلقی نمیو گردد  باشد تعریف می می

. به استا اهمیت سیاستگذاري پولی بسیار بدر  این که توانایی بسیاري در تخصیص منابع دارد 
ها با افزایش نرخ بهره تقاضا براي منابع پولی را کاهش داده و عرضه منابع  عبارت دیگر بانک

تاً سبب افزایش منابع آزاد سیستم بانکی جدهند و نتی اندازي را به سمت خود افزایش می پس
د شود عمالً سیستم بانکی یا دچار مازاد منابع یا منجمبانکی در سیستم  بهرهشوند. چنانچه نرخ  می

ها بیشتر منابع خود را در قالب  هرچه نرخ بهره در اقتصاد باالتر باشد بانککسري منابع خواهد شد. 
دهند و به عبارت دیگر عرضۀ پول تابع مثبتی از  تسهیالت بانکی به متقاضیان این تسهیالت ارائه می

رفع انواع اشکال   - 18 حل
  سرکوب مالی

وجه تشابه قریب بیع و ربا همواره طراحان عملیات بانکی بدون ربا را دچار اشکاالت نظري و عملیاتی 
هاي زیاد اندیشمندان متعهد در  گفتگو بوده بررسی متعدد ساخته و این موضوع از دیرباز موضوع بحث و

هاي مختلفی است تا عملیات مالی مربوطه به شبهه ربا آلوده نگردد. یکی از این  حل این زمینه منتج به راه
باشد. این مبنا پایه بانکداري  ها مشارکت وام دهنده در سود و زیان فعالیت اقتصادي وام گیرنده می حل راه

ن است که همواره مد نظر علماي فنّ بوده ولی علیرغم سادگی مفهوم، عملیاتی کردن آن مشارکت راستی
در دنیاي امروز به سادگی ممکن نبود و نیازمند طراحی سیستمی بود که بتواند عملیات مشارکت راستین 

  را در سازمان بانک مدیریت نماید.

الیحه + 
  نامه آیین
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یش نرخ بهره مکانیزم بسط پولی فعالتر عمل خواهد کرد و عرضۀ پول در نرخ بهره است. یعنی با افزا

  اقتصاد را بیشتر خواهد نمود.
م اطالع از مواهب بانکداري مشارکت در سود و زیان و تالشی هاي مجهز و متمول نیز علیرغ بانک

که در عملیاتی کردن آن به خرج دادند نتوانستند کار را تا پایان پیش برند یا از آن منصرف یا براي 
سهولت کار با بکارگیري نرخ بهره پیچیدگی فرآیندهاي مشارکت را دور زده و مجدداً ربا را در 

  شارکت تبدیل به بازده با بهره ثابت شد.عملیات وارد و فرآیند م

هاي بهره  تناسب نرخ  - 19 حل
  ها و تسهیالت سپرده

گذاران با حذف سود  گذاري منابع سپرده در بانکداري مشارکت راستین نرخ بازدهی حاصل از سرمایه
ي گردد. این شیوه بانکدار ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می

داراي تشکیالت، ساختار سازمانی و گردش کار خاص خود است تا بانک بتواند به نحو مطلوب به 
  اهداف مورد نظر دست یابد.

الیحه + 
  نامه آیین

اي فعالیتی بانکی یا اعتباري داشته باشد و اطالعات آن در حساب دارایی و بدهی نظام  اگر مؤسسه
نماید که در محاسبات نقدینگی بانک  قدینگی پنهان میبانکی درج نشود عمالً اقدام به خلق ن

اعتباري که تحت نظارت  -الحسنه و مؤسسات مالی هاي قرض شود. لذا صندوق مرکزي منظور نمی
هاي  کنند. معضل اساسی صندوق کنند، اقدام به خلق نقدینگی پنهان می بانک مرکزي عمل نمی

ها در اقتصاد  نقدینگی پنهانی است که این صندوقهاي پولی حجم  الحسنه در ارتباط با سیاست قرض
هاي ها تحت نظارت بانک مرکزي نیستند و از الزامات ذخیره نمایند. چون این صندوق ایجاد می

کنند، نتیجتاً ضریب فزایندگی نقدینگی باالیی در مکانیزم بسط پولی  قانونی و احتیاطی تبعیت نمی
  دارند. 

جلوگیري از خلق   - 20 حل
توسط مؤسسات  نقدینگی پنهان

هاي  اعتباري غیربانکی و صندوق
  الحسنه قرض

 مقررات طبق اعتباري مؤسسات و ها بانک بر نظارت 1351کشور مصوب  بانکی و پولی براساس قانون
 بدون بانکداري به اشتغال و تأسیس بانک 42ماده  براساس بند ب .قانون بر عهده بانک مرکزي است این

. است ممنوع اعتباري مؤسسات عنوان در بانک نام از همچنین استفاده و قانون این مقررات رعایت
 به تواند می دادستان اقتضاء صورت در و شد خواهد محکوم ماه شش تا تأدیبی حبس مرتکب به
بدهد و  دادگاه طرف از آن نهایی تکلیف تعیین تا را مؤسسه تعطیل دستور موقتاً مرکزي بانک درخواست

 سایر از تخلف 44طبق مفاد ماده  .است مرکزي بانک شکایت به منوط وارداین م در کیفري تعقیب
نامه آیین یا قانون این موجب به که ایران مرکزي بانک دستورات و هاي آننامه آیین و قانون این مقررات
 مؤسسه یا بانک ساختن است و از آن جمله ممنوع هاي انتظامیمجازات موجب شود می صادر  هاي آن
  .باشد دائم می یا موقت طور به بانکی امور بعضی انجام از غیربانکی اعتباري

الیحه + 
  نامه آیین

           

2- 
ت بانکی

عملیا
 

اصالح   - 4 مسئله
قوانینی که اخذ وثیقه 
را ممنوع یا محدود 

  4کرده

اصالح قانون عدم الزام   - 21 حل 1380قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی مصوب 
 1380سپردن وثیقه ملکی مصوب 

نماید که صرفاً طرح را به عنوان تضمین و وثیقه تسهیالت پرداختی قبول  نین بانک را مکلف میاین قوا
  شود. نمایند. لذا عمالً بازگشت تسهیالت بانکی دچار مشکل می

الیحه + 
 نامه آیین

اصالح قانون منطقی   - 22 حل  1385قانون منطقی کردن سود مصوب 
  1385کردن سود مصوب 

  الیحه

اصالح قانون تسهیل   - 23 حل  1386طاء تسهیالت بانکی مصوب قانون تسهیل اع
اعطاء تسهیالت بانکی مصوب 

1386  

  الیحه

قانون  10اصالح ماده   - 24 حل   1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب سال  قانون افزایش بهره 10ماده 
وري بخش کشاورزي  افزایش بهره

   1389و منابع طبیعی مصوب سال 

  الیحه

 244اصالح بند ق ماده   - 25 حل   1389قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  244بند ق ماده 
قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 

1389   

  الیحه

قیمت   - 5 مسئله
ارزیابی کارشناس 

  رسمی

ها  نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجرا بانک اصالحی قانون ثبت و آیین 34قانون اصالح ماده 
ارزیابی کارشناس رسمی حتی در فرض غیرقابل فروش  نماید که وثیقه را به قیمت را مکلف می

بودن و کسی حاضر به خرید آن در مزایده نشده است را خریداري نمایند و بدین ترتیب سرمایه 
  شود. آنان تبدیل به امالك غیر قابل فروش می

اصالح قانون اصالح   - 26 حل
اصالحی قانون ثبت و  34ماده 
نامه اجراي مفاد اسناد رسمی  آیین

  جراالزم اال

اي  نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجرا باید به گونه اصالحی قانون ثبت و آیین 34قانون اصالح ماده 
اصالح شود که این الزام را به طریق قانونی در جهت قیمت بازاري وثیقه و تخییر بانک در خریداري آن 

  متوجه سازد.

الیحه + 
  نامه آیین
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تصویب الیحه و   - 27 حل
جرایی اجراي مفاد اسناد نامه ا آئین
االجراي بانکی در بانکداري  الزم

  راستین

االجرا و کاهش بار اجرایی واحدهاي اجراي ثبت سازمان  براي تسهیل و تسریع اجراي مفاد اسناد الزم
در  بانک يمفاد اسناد الزم االجرا ياجرا«ثبت اسناد و امالك کشور و محاکم و مراجع قضائی مکانیزم 

الجرا آثار  تواند در رفع معضالت ناشی از اجراي مفاد اسناد الزم طراحی گردید که می» تینراسبانکداري 
ه پی داشت درایجاد اعتماد عمومی به تعهدات مالی و افزایش سرعت وصول مطالبات در را  و مهمی مثبت
 ه قانونیالیح«در دو بخش پیشنویس  یبانک يمفاد اسناد الزم االجرا ياجرا يشنهادیمقررات پ .باشد
 يمفاد اسناد الزم االجرا ياجرا نامه نییآ«و  »نیراست يدر بانکدار بانک يمفاد اسناد الزم االجرا ياجرا

شود. شیوه طراحی  ارائه می» نیراست يدر بانکدار ییاجرا اتیاز عمل تیبه شکا یدگیبانکها و طرز رس
ن شده است. در مقررات پیشنهادي شده نوین و با توجه به کلیه مسائل مالی، حقوقی و اجرایی تدوی

به واحدي جدید التأسیس به نام » واحد اجراي ثبت«بخشی از مسیر اجرایی در اجراي مفاد اسناد بانکی از 
گردد و واحد اجراي اسناد بانک بجاي واحد اجراي ثبت، عملیات  بانک منتقل می» واحد اجراي اسناد«

  دامه خواهد داد.االجراي بانکی را ا اجرایی مفاد اسناد الزم

الیحه + 
  نامه آیین

شمول   - 6 مسئله
قانون محاسبات 

عمومی و ضوابط 
معامالت دولتی بر 
معامالت بانکی 

  (تسهیالت)

نامه  گیري سریع دارد. در آیین عملیات بانکی، عملیات تجاري بوده و نیاز به سرعت عمل و تصمیم
ها در قانون  ستگاه اجرایی بر بانکعملیات بانکی این امر پذیرفته شده بود ولیکن با تسري عنوان د

محاسبات عمومی عمالً تمام احکام مناقصه و مزایده و ضوابط تدارکاتی قانون محاسبات عمومی و 
ها بار شده است. از طرفی این اصل که با حکم قانون، شمول  قانون برگزاري مناقصات بر بانک

  شود. ي مختلف نادیده گرفته میها مستلزم ذکر نام است با تفسیرها مقررات عمومی بر بانک

اصالح قانون محاسبات   - 28 حل
  عمومی

ها در قانون محاسبات  اصالح قانون محاسبات عمومی در جهت رفع تسري عنوان دستگاه اجرایی بر بانک
  عمومی

  الیحه

اصالح قانون برگزاري   - 29 حل
  مناقصات

اجرایی در قانون  ها به عنوان دستگاه اصالح قانون برگزاري مناقصات در جهت عدم شمول بانک
  برگزاري مناقصات

  الیحه

سلب   - 7 مسئله
اختیار مدیران بانک در 

عزل و نصب و 
  جابجایی کارکنان

به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداري، اختیار مدیران بانک در عزل و نصب و جابجایی 
لیت استناد داشته کارکنان را از ایشان سلب نموده لذا باید تمهیداتی اندیشید که یا اساسنامه بانک قاب

  باشد یا محدودیت ایجاد شده توسط قانون مزبور رفع گردد.

اصالح قانون رسیدگی   - 30 حل
  به تخلفات اداري 

اصالح قانون رسیدگی به تخلفات اداري در جهت اعطاي اختیار به مدیران بانک جهت عزل و نصب و 
  جابجایی کارکنان

  الیحه

ابطال   - 8 مسئله
ها بر  مالکیت بانک

  اراضی شهري

ها بر اراضی شهري مانع از ارتهان و تملک اراضی مشتریان بد حساب شده  مالکیت بانک ابطال
  است.

قانون  10اصالح ماده   - 31 حل
  زمین شهري

ها بر اراضی شهري به طوري که  قانون زمین شهري در جهت تصحیح ابطال مالکیت بانک 10اصالح ماده 
  مانع از ارتهان و تملک اراضی مشتریان بد نشود.

  الیحه

ق رجوع ح  - 9 مسئله
ها به دیوان  بانک

عدالت اداري در رابطه 
با آراء محاکم 
  اختصاصی

ها باید حق  گذار و ماهیت خصوصی تسهیالت بانکی، بانک با توجه به رابطه وکالت بانک و سپرده
  رجوع به دیوان عدالت اداري در رابطه با آراء محاکم اختصاصی را داشته باشند.

اصالح قانون دیوان   - 32 حل
  عدالت اداري

ها به دیوان عدالت اداري در رابطه با آراء  اصالح قانون دیوان عدالت اداري در رابطه با حق رجوع بانک
  محاکم اختصاصی.

  الیحه
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حفظ   - 10 مسئله
اطالعات مشتریان 

  ها بانک

ها به اهرم وصول مطالبات مالیاتی و تأمین اجتماعی و محاکم و غیره خالف  تبدیل نمودن بانک
  ت.داري شبکه بانکی اس امانت

قانون  120اصالح ماده   - 33 حل
  برنامه پنجم توسعه

و سیستم  (IWP)قانون برنامه پنجم توسعه در جهت مفاد پروتکل برداشت بین بانکی  120اصالح ماده 
  در بانکداري راستین. (MLD)کشف پولشویی 

 ایست که به موجب آن تمهیدات الزم براي برداشت از نامه ) توافقIWPپروتکل برداشت بین بانکی (
حساب مدیون در هر یک از بانکها و موسسات اعتباري غیربانکی طرف قرارداد را براي بانک فراهم 

  نماید. می
اي اطراف معامالت اقتصادي زیرزمینی را ملزم به استفاده از شبکه بانکی نماید و  چنانچه شرایط به گونه

ها داشته باشد عملیات اقتصاد سازمان مالیاتی کشور نظارت خاص بر معامالت عمده و حمل و نقل کاال
قابل  (MLD)زیرزمینی از طریق تطبیق اطالعات معامالت و اطالعات بانکی در سیستم کشف پولشوئی 

کشف و رهگیري است. این سیستم تمهیدات و شرایط ساختاري و الکترونیکی امکان تطبیق اطالعات 
  آورد. مالیاتی با اطالعات بانکی را فراهم می

  الیحه

عدم   - 11 مسئله
بینی اعتراض به  یشپ

احکام دیوان محاسبات 
در دیوان عدالت اداري 

براي مدیران و 
  ها کارکنان بانک

بینی اعتراض به احکام دیوان محاسبات در دیوان عدالت اداري براي مدیران و کارکنان  عدم پیش
  گردد. ها موجب اسقاط حق دادخواهی کارکنان دولت شده و تبعیض محسوب می بانک

تدوین پیشنویس الیحه جهت اعطاي حق اعتراض به احکام دیوان محاسبات در دیوان عدالت اداري   ویس الیحه تدوین پیشن  - 34 حل
  ها. براي مدیران و کارکنان بانک

  الیحه

شمول   - 12 مسئله
ضوابط استخدامی 
  ها دولتی بر بانک

هاي خصوصی در  هاي دولتی با بانک ها مانع رقابت بانک شمول ضوابط استخدامی دولتی بر بانک
  ذب و نگهداري نیروي متخصص شده است.ج

اصالح ضوابط   - 35 حل
استخدامی دولتی بر کارکنان 

  هاي دولتی بانک

  الیحه  هاي دولتی. ابطال ضوابط استخدامی دولتی بر بانک

محدودیت   - 13 مسئله
  در مشارکت حقوقی

هاي محدود کننده بانک مرکزي  هاي وابسته به بانک و بخشنامه با ابهام در دولتی بودن شرکت
  ها سلب نموده است. شارکت حقوقی را از بانکامکان م

 3اصالح ماده   - 36 حل
گذاري  دستورالعمل سرمایه

موسسات اعتباري مصوب 
هاي محدود  و بخشنامه 18/1/86

  کننده بانک مرکزي

در جهت رفع ابهام در  18/1/86گذاري موسسات اعتباري مصوب  دستورالعمل سرمایه 3اصالح ماده 
هاي محدود کننده بانک مرکزي جهت فراهم  ه بانک و اصالح بخشنامههاي وابسته ب دولتی بودن شرکت

  هاي وابسته به بانک. نمودن امکان مشارکت حقوقی شرکت

  الیحه

تفاسیر   - 14 مسئله
محدودکننده سازمان 
ثبت اسناد در امتناع از 

صدور اجرائیه بر 
بخشی از قراردادهاي 

  5بانکی

صدور اجرائیه بر بخشی از قراردادهاي بانکی تفاسیر محدودکننده سازمان ثبت اسناد در امتناع از 
نظیر اجاره به شرط تملیک، جعاله، اعتبارات اسنادي و ... موجب عدم امکان وصول مطالبات بخش 

  اي از قراردادهاي بانکی شده است. عمده

تدوین الیحه و   - 37 حل
  نامه اجرایی آیین

اجرائیه بر بخشی از قراردادهاي  نامه اجرایی براي جلوگیري از ممانعت از صدور تدوین الیحه و آیین
بانکی نظیر اجاره به شرط تملیک، جعاله، اعتبارات اسنادي و ... مبتنی بر تفاسیر محدودکننده سازمان 

  ثبت اسناد.

الیحه + 
  نامه آیین

ورشکست  - 15 مسئله
گی و توقف تاجر به 

تاریخ مقدم بر 
  دادخواست

ریخ مقدم بر دادخواست موجب مقررات قانون تجارت در خصوص ورشکستگی و توقف تاجر به تا
طرح دعاوي صوري ورشکستگی و معاف شدن مشتري ورشکسته از پرداخت بهره بانکی از تاریخ 

  شود. توقف می

اصالح قانون تجارت در خصوص ورشکستگی و توقف تاجر به تاریخ مقدم بر دادخواست در جهت منع   اصالحیه قانون تجارت  - 38 حل
مشتري ورشکسته از پرداخت بهره بانکی از تاریخ  طرح دعاوي صوري ورشکستگی و معاف شدن

  توقف.

  الیحه
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مطالبه   - 16 مسئله

عوارض گوناگون 
  ها توسط شهرداري

ها مانند عوارض نصب خودپرداز، تابلو، درآمد، خدمات و  صدور عوارض مختلف توسط شهرداري
مورد پرسنل  غیره عمالً با قوانین بانکی و دولتی مغایر بوده و موجبات تزاحم اجرایی و اشتغال بی

  نماید.  بانک و شهرداري را فراهم می

  الیحه  ها. هاي صدور عوارض مختلف توسط شهرداري اصالحیه قانونی در ارتباط با تصحیح شیوه  اصالحیه قانونی  - 39 حل

مصوبات   - 17 مسئله
هیئت دولت خطاب به 

  6هاي اجرایی دستگاه

ها نیز  مل بانکهاي اجرایی در مرحله اجرا شا مصوبات متعدد هیئت دولت خطاب به دستگاه
ها نیز دستگاه اجرایی محسوب شده و نتیجتاً مشمول مصوبات هیئت دولت  گردد زیرا بانک می
  گردند مه جنبۀ حاکمیتی دارند.  می

ها از طریق  هاي اجرایی به انتشار آگهی در روزنامه توان به الزام دستگاه ازجمله این مصوبات می
گیرد و مخل  النه درآمد دولتی بین نشریات صورت میوزارت ارشاد نمود که با هدف توزیع عاد

هاي بانکی است. زیرا یک سازمان حاکمیت نظیر سازمان ثبت اسناد منتظر نتیجه خاصی از  فعالیت
گذاران تأثیر بسیار زیاد  هاي بانک و منافع سپرده انتشار آگهی نیست. اما آگهی بانک در فعالیت

  یات پرتیراژ منتشر شود.دارد که باید با انتخاب بانک در نشر
سایر مصوبات دولت که حق انتخاب دفاتر اسناد رسمی، کارشناس رسمی دادگستري و وکیل و 

  نماید مشمول همین موارد است.  غیره را از بانک سلب می

  الیحه  ها  الزام قانونی دولت مبنی بر عدم شمول مصوبات بر بانک  الزام قانونی دولت   - 40 حل
 اصالح قانون محاسبات  - 41 حل

  عمومی
ها در قانون محاسبات  اصالح قانون محاسبات عمومی در جهت رفع تسري عنوان دستگاه اجرایی بر بانک

  عمومی
  الیحه

تسهیالت   - 18 مسئله
  تکلیفی

 تطبیق بانک تسهیالت پرداخت ضوابط با شود ها و تکالیف دولتی اطالق می وام به تکلیفی تسهیالت
 ساله پنج  هاي برنامه قالب در مرکزي بانک یا ولتد مجلس، هیات مصوبات دلیل به بانک ولی ندارد
   .باشد ها می این وام پرداخت سالیانه ملزم به هاي بودجه و
 غیر استفاده سبب اقتصادي، و فنی توجیه لحاظ بدون بانکی تسهیالت اعطاي موارد، از بسیاري در
 و وثائق اخذ طرح، اقتصادي و فنی، مالی، اجرایی ها شده است. عالوه بر توجیه بانک منابع از بهینه

از ملزومات اعطاي تسهیالت است که در تسهیالت نکلیفی با  تسهیالت متقاضی از الزم ضمانت
که ملزم به  تکلیفی تسهیالت از اي عمده بخش ها شوند. بانک تضمین صوري دولت اغماض می

 تسهیالت یگر متقاضیانکنند و از سوي د اعطاء هاي مصوب و پائین بهره نرخ اعطاي آن هستند را با
 تسهیالت، اینگونه  اعطاي از ناشی مطالبات از تکلیفی تمایل به بازپرداخت آن ندارند و بسیاري

  شود. می یا سوخته همواره معوق

الزام دولت به استفاده   - 42 حل
از منابع خود در اعطاي تسهیالت 

  تکلیفی

تی خود، یارانه نرخ سود هاي سنوا درخصوص تسهیالت تکلیفی باید دولت موظف گردد در بودجه
اینگونه تسهیالت را لحاظ نموده و مستقیماً به به بانک پرداخت نماید و بانک، نرخ سود رایج را از 

  نماید.  مشتري دریافت می

  الیحه

 پرداخت  - 19 مسئله
 دولت سهام نقدي سود
  مالیات و

یع حقوق دولت ورزند که باعث تضی مالیات تأخیر می و دولت سهام سود ها در پرداخت غالباً بانک
  شود. می

ها به انجام  الزام بانک  - 43 حل
  عملیات به موقع

  الیحه  ها. مالیات بر بانک و دولت سهام سود تدوین پیشنویس مصوبات الزم و وضع جریمه تأخیر در پرداخت

تکالیف و   - 20 مسئله
ها توسط  الزام بانک

  دولت

دهند که خارج  ها قرار می در بسیاري از موارد تکالیفی را دولت یا سایر مراجع ذیربط بر عهده بانک
  نماید. از وظایف آنهاست و بار مالی فراوانی را بر دوش سیستم بانکی تحمیل می

الزام دولت به تأمین   - 44 حل
  منابع

ها تحمیل نماید باید مکلف گردد تا  چنانچه هر مرجعی تکالیفی را اضافه بر وظایف معین قانونی بر بانک
  مهیا سازد.  منابع الزم را از قبل براي بانک مربوطه

  الیحه

دولت با استفاده از قدرت حاکمیتی خود در بسیاري از موارد تعهدات خود را در قبال سیستم بانکی 
  شود. گذاران می ها و سپرده نماید که سبب تضییع حقوق بانک ایفا نمی

الزام دولت به   - 45 حل
  بازپرداخت بدهی

  الیحه  ها. بانک آور براي بازپرداخت بدهی دولت به هاي الزام تدوین رویه
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شفافیت   - 21 مسئله
هاي مالی  صورت

  ها بانک

 :زیر است شامل مواردها هاي مالی نمونه بانک برخی از اشکاالت و ابهامات موجود در صورت

گردش حساب «در سود قابل تخصیص پس از کسر سود سهام مصوب تعیین شده  عدم انطباق - الف
  .ن حسابرسیهاي مالی نمونه سازما با صورت» سود (زیان) انباشته

(دریافت و بازپرداخت » هاي تامین مالی فعالیت«صورت جریان وجوه نقد شامل عدم انعکاس  - ب
  .»صورت تطبیق سود عملیاتی«هاي عملیاتی در  به عنوان فعالیت) تسهیالت مالی

ها  هاي مالی نمونه براي بسیاري از بانک هاي توضیحی صورت تهیه و ارائه برخی از یادداشت - د
هاي ارزي به تفکیک نوع ارز، نوع سپرده و نام  ار و در برخی موارد غیرممکن است. ارائه سپردهدشو

   .از جمله این موارد هستند» تسهیالت اعطایی به اشخاص«بانک یا ارائه گردش 

  نامه آیین  نامه الزم. تدوین و تجدیدنظر در استانداردهاي حسابداري و آیین  ها الزام بانک  - 46 حل

ابزار تأمین   - 22 مسئله
  مالی بین بانکی

اوراق مبادله راستین   - 47 حل عملیات مالی تأمین مالی بین بانکی در شرایط بانکداري بدون رباي واقعی جایگاهی ندارد.
 (RSB)بانکی 

 که تحت اعتباري مؤسسات و اي توسعه و تخصصی و اوراق مبادله راستین بانکی توسط بانکهاي تجاري
یابد.  باشند، انتشار می ونی و احتیاطی نزد آن بانک میبوده و داراي ذخایر قان مرکزي بانک نظارت

باشند.  داریکل می خریداران این اوراق سایر بانکها و موسسات اعتباري و یا بانک مرکزي و خزانه
توانند به منظور مدیریت منابع و مصارف خود در طول زمان، نسبت به صدور و انتشار  مزبور می بانکهاي

  نکی وفق قانون بانکداري راستین اقدام نمایند.اوراق مبادله راستین با

الیحه + 
  نامه آیین

مدیریت   - 23 مسئله
  ریسک

هاي بانک  هاي جلوگیري و پوشش ریسک عمالً از بسیاري از زیان رعایت وجوه مختلف روش
شود بلکه حقوق صاحبان  کند که نه تنها موجب تقویت و ثبات عمل سیستم بانکی می جلوگیري می
  نماید.  ن را نیز حفظ میگذارا سهام و سپرده

توسعه و تدوین و   - 48 حل
تصویب اصول و الزامات مدیریت 

  ها ریسک در بانک

 پذیر امکان ریسک مدیریت یکپارچه سیستم یک وجود بدون متداول هاي ریسک کنترل و بررسی
 هاآمار استخراج و اطالعاتی بانک به اتصال قابلیت باید ریسک مدیریت افزاري نرم هاي سیستم. باشد نمی
 اینکه مهمتر. نماید اقدام ها فرآیند تحلیل و تجزیه به نسبت بتواند تا باشد داشته را مربوطه اطالعات و

 شرایط بروز احتمال به نسبت را مدیریت بتواند که باشد خاصی مراقبتی هاي ویژگی داراي باید سیستم
  7.سازد آگاه شده تعریف مشخص هاي محدوده از خروج یا و بحرانی

  امهن آیین

اساسنامه   - 24 مسئله
  ها بانک

 از متشکل و کشور بانکی نظام براي مقررات وضع رکن باالترین عنوان به( اعتبار و پول شوراي
 تجاري هاي بانک نمونه اساسنامه« خود، 13/12/1392 مورخ جلسه در ،)گانه سه قواي نمایندگان
 شماره بخشنامه به پیوست را مزبور اساسنامه متن نیز مرکزي بانک و رساند تصویب به را »غیردولتی
 از و ابالغ) خصوصی( غیردولتی هاي بانک کلیه عامل مدیران به 22/12/92 مورخ 377538/93
 انجام 31/4/1393 تا حداکثر را  نمونه اساسنامه با خود اساسنامه انطباق قانونی مراحل خواست ایشان
  .دهند
 کرده پیروي مرکزي بانک بخشنامه این از غیردولتی هاي بانک از برخی قانونی، مبانی به باتوجه
 موضوع آخر، در و سرپیچی تکلیف این انجام از قانونی ایرادهاي برخی طرح با دیگر تعدادي ولی
  .کردند گزارش اسالمی شوراي مجلس اساسی قانون 90اصل کمیسیون به را

 به خطاب 22/12/1392 مورخ 377538/93 شماره به مرکزي بانک بخشنامه مقدمه در که گونه همان
 شوراي تصویب به 92سال تیر در ابتدا نمونه، اساسنامه شده، قید خصوصی هاي بانک عامل مدیران
 و اصالحی پیشنهادهاي و مالحظات ها بانک از بسیاري آنکه از پس ولی بود رسیده اعتبار و پول

 و تغییرها یبرخ اعمال ضمن نیز مرکزي بانک کردند، ارسال مرکزي بانک به را خود تکمیلی
 تاریخ در درنهایت و تقدیم اعتبار و پول شوراي به مجددا را نمونه اساسنامه جدید نسخه ها، اصالح

  .رسید شورا تصویب به 13/12/1392

الزام به اصالح و   - 49 حل
  ها بازنگري اساسنامه بانک

آن توسط قانون پولی و بانکی کشور، تاسیس بانک در ایران موکول به تصویب اساسنامه  30حسب ماده
ها نیز باید به تصویب شوراي پول و اعتبار  شوراي پول و اعتبار است و هرگونه تغییر در اساسنامه بانک

  .برسد

  الیحه
  الیحه
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تشکل   - 25 مسئله
  اي حرفه

 هاي بانک سپس. شد انقالب منحل از پس بود که بانکی سیستم قانونی تشکل ها تنها بانک کانون
 و غیردولتی هاي بانک گیري شکل با. کردند ایجاد ها بانک هنگیهما شوراي نام به تشکلی دولتی،
 موسسات و ها بانک) کانون( صنفی انجمن«هاي خصوصی  بانک دولتی، هاي بانک آنها با رقابت
 موجب بهبود تواند ها می یراي بانک واحد تشکل یک را شکل دادند. ایجاد »خصوصی اعتباري
 بانک با مثبت مسؤول و تعامل مقامات به و ارائه نظراتبانکی  مقررات و قوانین تصویب فرآیند

ها و مواردي  مرکزي و ایجاد هماهنگی بیشتر در ارتباطات بین بانکی و وضع استاندارهاي تبادل داده
  از این دست شود.

کانون  قانونی مواد  - 50 حل
  . شوند احیا ها عیناً بانک

 وبانکی پولی قانون 38 ماده موضوع ها کبان کانون انحالل مورد در اسالمی انقالب شوراي مصوبه لغو
 فعالیت کشور در که بانکی هر و بانکی، پولی قانون 38 ماده 1 بند مفاد به . باتوجه1351 مصوب کشور
 . شود می ها محسوب بانک کانون عضو دارد،

  
  

  نامه آیین

عدم   - 26 مسئله
رعایت حقوق صاحبان 

سهام در مقایسه با 
  گذاران سپرده

گذاران در  ها با توجه به درجه قابلیت سرعت جابجایی منابع مالی سپرده انکبسیار مشاهده شده که ب
دهند تا  ها را بیش از نرخ سود سهام سهامداران خود قرار می مقایسه با سهامداران نرخ بهره سپرده

شود زیرا  اي را جلب نمایند. این موضوع عمالً موجب تضییع حقوق صاحبان سهام می منابع سپرده
  توانند سهام خود را به سپرده تبدیل نمایند. احتی نمیآنها به ر

ها به رعایت  الزام بانک  - 51 حل
قوانین مربوطه و تدوین مصوبات 

  جدید. 

ها به رعایت قوانین مربوطه و تدوین مصوبات جدید بانک مرکزي مبنی بر نظارت بر این امر و  الزام بانک
  نحوه برخورد قانونی با بانک متخلف.

  نامه آیین

 اريحسابد  - 27 مسئله
 و شعب مستقل
 و مکانیزه حسابداري

  یکپارچه

عملیات حسابداري در بانکداري ایران نیز بعد از تصویب قانون عملیات بانکداري بدون ربا در سال 
ها و سازوکارهاي اجرایی همانند بانکداري اسالمی سایر  به دلیل عدم وجود زیرساخت 1362

ست، به نحوي که هیچ ارتباط سیستمی بین کشورها دچار خلط مبحث با بانکداري ربوي شده ا
ها (تسهیالت اعطایی) در قالب معامالت  گذاران) و اقالم دارایی اقالم بدهیها (منابع پولی سپرده

هاي حسابداري و فناوري  مناسب و کافی در سیستم  شود. عدم وجود زیرساخت اسالمی مشاهده نمی
ها و عدم  تفکیک حسابهاي معین انواع سپرده اطالعات و همچنین فرآیندهاي حسابداري به منظور

ارتباط آن به تسهیالت در قالب عقود مشارکتی موجب شده به رغم در نظرگرفتن حسابی تحت 
عنوان حساب جاري مشارکت مدنی، در اجرا، معامالت مبتنی بر این نوع عقود بر اساس سود مورد 

سوددهی است، انجام شود نه توزیع منافع بر  انتظار که بر اساس قیمت تمام شده پول به اضافه حاشیه
گذاري بر  هاي سرمایه ها براي حساب اساس مشارکت در سود واقعی. در طرف بدهی نیز بانک

گذاران وارد معامله خواهند شدکه به دلیل تنگناهاي زیرساختی همانند  اساس عقد وکالت با سپرده
درصدي یا  تعیین شده، که با نوسانات یکمعامالت در بخش دارایی برحسب نرخهاي بهره از پیش 

  شود. الحساب و سود قطعی) همراه است انجام می دو درصدي (تحت عناوین سود علی

نصب بانکداري   - 52 حل
  مشارکت راستین 

شعب ضرورتاً به دلیل  مستقل شود تا اجراي حسابداري بانکداري راستین با توجه به الزامات آن سبب می
  سود و زیان شعبه انجاتم شود. ماهیت محصول سوم مشارکت در 

  نامه آیین

سیستم حسابداري   - 53 حل
ABC  

  نامه آیین  .8ABCعملیاتی نمودن سیستم حسابداري 



17  

  خروجی  توضیح روش حل راه حل پیشنهادي  توضیح مسئله مسئله موجود  محور

شماره   - 28 مسئله
  تجاري اسناد سریال

اسناد تجاري اعم از چک، سفته و برات هاي یکپارچه و کارا در سیستم بانکی  براي اعمال سیستم
هاي یکپارچه به  ختصاصی باشند تا بتوان در سیستمباید داراي شماره سریال منحصر بفرد و ا

  اطالعات آنها دسترسی داشت.

 و بفرد منحصر سریال  - 54 حل
تجاري: چک،  اسناد اختصاصی
  سفته، برات

درج اسناد تجاري اعم از چک، سفته و برات باید داراي شماره سریال منحصر بفرد و اختصاصی باشند. 
نویسی چک، سفته و برات باید  و ظهرنویس هنگام پشت شناسه بانکی صادرکننده هنگام صدور و ضامن

با هماهنگی بانک  وزارت امور اقتصادي و دارایی چگونگی عملیاتی نمودن این تمهید راالزامی باشد. 
نامه اجرایی باب چهارم قانون تجارت در  پس از تصویب قانون مربوطه، آیینمرکزي تعیین خواهد نمود. 

چک با توجه به مفاد این فصل باید تدوین و به تصویب مراجع ذیصالح رساند. رابطه با برات، فته طلب و 
نامه مذکور باید ضمن کاهش حق تمبر براي سفته یا برات در رابطه با کلیه قراردادهاي بانکداري  آیین

مشارکت راستین، مراحل واخواست و وصول مطالبات برات، سفته و چک را تسهیل و امکان وصول 
 فراهم سازد.  (IWP)نویسان از طریق پروتکل برداشت بین بانکی  نها را از متعهد یا پشتطلب دارنده آ

ها بر اساس پروتکل برداشت بین بانکی باید ظرف مدت معین پس از تصویب قانون مزبور شرایط  بانک
الزم براي وصول مطالبات سررسید شده، معوق، مشکوك الوصول و سوخت شده خود و مطالبات 

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

  الیحه

بودجه   - 29 مسئله
  ریزي

 رابطه به که ستا ارزیابی و ریزي بودجه ریزي و برنامه در اصل یک نظام عملیاتی ریزي بودجه
  . دارد ریزان بوده است تأکید برنامه انتظار نتایجی که مورد و شده هزینه میزان بودجه

 میزان بین روابط که سنواتی است و بودجه ساالنه عملکرد تلفیق برنامه یک عملیاتی ریزي بودجه
 ره براین موضوع تاکیدسازد و هموا روشن می همان برانمه را انتظار مورد نتایج و هر برنامه اعتبارات

 ریزي بودجه حاصل شود. در اعتبارات از معینی میزان با باید اهداف مجموعه یا هدف هر که دارد
 هر بخش توسط بودجه تقاضاي است. پاسخگو عملکرد هاي شاخص براساس هر بخش عملیاتی،
   است. خود راهبردي سازمان برنامه در ها اولویت اجراي براي بخش آن نیازهاي بیانگر
 وجوه میزان میان رابطه سنواتی است که بودجه همراه به ساالنه برنامه متشکل از عملیاتی بودجه یک

به عبارت . دهد می نشان را برنامه همان اجراي از آمده دست نتایج به را با برنامه هر به یافته تخصیص
  باید تخقق یابند. هدافا از معینی مجموعه برنامه، هر در شده انجام مخارج میزان هر با دیگر

  نامه آیین  ریزي عملیاتی در بانکها. عملیاتی نمودن بودجه  ریزي عملیاتی بودجه  - 55 حل

تعامالت   - 30 مسئله
  اطالعات بانکی

ها شناسه بانکی منحصر  الزم است به هریک از مشتریان بانکهاي مکانیزه بانکی  براي اعمال سیستم
  بفرد نزد سیستم بانکی تخصیص داده شود.

 منحصر بانکی شناسه  - 56 حل
  بانکی سیستم مشتري نزد بفرد

  الیحه  ها.  بانک مشتریان از هریک به بانکی سیستم نزد بفرد منحصر بانکی تدوین رویه عملیاتی تخصیص شناسه

محاکم   - 31 مسئله
  تخصصی بانکی

طلبد که افرادي که در منازعات  هاي اقتصادي، مالی، فنی و اجرایی عملیات بانکداري می ظرافت
هاي قضایی با قوانین و مقررات بانکی و  گیرند علیرغم اشراف بر رویه ء قرار میبانکی در مقام قضا

همچنین مسائل بانکداري عملیاتی نیز کامالً آشنا باشند. در غیر این صورت با تفاسیر به رأي از 
  گردند. قوانین و مقررات سبب تضییع حقوق اطراف قراردادهاي بانکی می

تدوین الیحه تشکیل   - 57 حل
  بانکی محاکم تخصصی

تشکیل محاکم تخصصی بانکی در قوة قضائیه و با آموزش و بکارگیري قضات متبحر در امور بانکی این 
  شود. نقیصه برطرف می

  الیحه

           

3- 
ت 
اصالحا

ساختاري بانکی
 و سازمان  - 32 مسئله 

  تشکیالت

ساختار فعلی بانکی مناسب عملیات بانکداري اسالمی و باالخص مشارکت نیست و لذا باید 
ها فراهم آورد تا بتوانند وظیفه اصلی خود  ات ساختار جدیدي در سازمان و تشکیالت بانکاصالح

  که اجراي بانکداري اسالمی است را ایفا نمایند. 

پیشنهادات اصالحی   - 58 حل
  ها تشکیالت بانک و براي سازمان

 و وطهمرب فرآیندهاي و زیان راستین و سود در مشارکت بانکداري در عمل مورد مفاهیم به توجه با
 تعیین وظایف نیز و بانکداري شیوة این سازي پیاده جهت شده تدوین هاي دستورالعمل و ضوابط همچنین
  .گردد تعریف می نیاز مورد تشکیالت و ساختار مجري، گذار، سپرده بانک، براي شده

الیحه+آ
 نامه یین

بررسی   - 33 مسئله
  ها طرح

العات ارائه شده در آنها قرین هاي دریافت تسهیالت صوري بوده و اط در حال حاضر طرحنامه
  صحت نیست. 

بازتعریف استاندارد   - 59 حل
 ها طرح

گذار) و حصول اطمینان از طراحی، توضیحات  بانک به منظور حفظ منافع خریدار گواهی راستین (سپرده
نامه از ابعاد مختلف اقتصادي، فنی و مالی و حسن عملکرد مجري، از  و محاسبات و قابلیت اجراء طرح

 نامه آیین
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مد داخلی یا اشخاص حقوقی و حقیقی متخصص در بانک و خارج از بانک تحت عنوان خدمات معت

هاي الزم، ابزار و تجهیزات مورد نیاز اعم از سخت افزار و نرم افزار است  ارزیاب که داراي توانمندي
هاي فنی مهندسی، مالی و اقتصادي  هاي ارزیابی واحد ارزیابی متشکل از بخش کند. گروه استفاده می

وده و ارزیابی الزم را بر مبناي نوع فعالیت، پیچیدگی آن، تکنولوژي بکار گرفته شده، میزان ب
کنند. توانایی مجري  اعمال می راستینگذاري، مدت زمان اجرا و غیره طبق ضوابط بانکداري  سرمایه

دات بندي بر حسب شدت و ضعف ریسک عدم ایفاي تعه طرح با معیارهاي متعارف مالی بررسی و گروه
تري در عدم ایفاي تعهدات برخوردار هستند  شود. بانک با مجریانی که از ریسک پایین مجري اقدام می

  کند. اقدام به مشارکت می
 احراز جهت در گذاران سپرده منافع حفظ منظور به بانک توسط که است هایی بررسی و اقدامات ارزیابی
 انجام اجرایی و مالی مهندسی، فنی اقتصادي، لحاظ از نامه طرح پذیري توجیه و مجري اجرایی توانایی
 تدوین هاي دستورالعمل مفاد اساس بر ها نامه طرح ارزیابی الزامات و استانداردها انواع رعایت. شود می
 از خارج یا داخل حقوقی یا حقیقی اشخاص یا بانک داخل ارزیاب از استفاده با ارزیابی واحد. است شده
  .کند می ارزیابی به اقدام بانک

بازتعریف استانداردها   - 60 حل  ها الزم است. گذاري اصالحاتی در تشکیالت بررسی طرح هاي سرمایه براي صحت ارزیابی طرح
  ها و تشکیالت بررسی طرح

براي اجرایی نمودن مشارکت راستین در سود و زیان سازمان اجرایی و تشکیالت خاصی طراحی شد. با 
مل در این شیوة بانکداري و فرآیندهاي مربوطه و همچنین ضوابط و توجه به مفاهیم مورد ع

گذار، مجري، ساختار و  هاي تدوین شده و نیز وظایف تعیین شده براي بانک، سپرده دستورالعمل
شوند. ساختار سازمانی و تشکیالت بانکداري  تعریف می تشکیالت مورد نیاز بانکداري مشارکت راستین

گروه «، »کمیته راهبردي بانکداري مشارکت در سود و زیان«در قالب مشارکت در سود و زیان 
اداره «و » کارشناسی تفسیر و بازنگري مقررات و فرآیندهاي بانکداري مشارکت در سود و زیان

واحد مدیریت «و » واحد ممیزي (محاسبات)«و » ها واحد ارزیابی طرح«و » واحد حقوقی«با » مشارکت
با دوایر مربوطه تعریف شده و » PLSشعبه مشارکت در سود و زیان «و » ینواحد ام«و » مهندسی مالی
ها، ادارات، واحدها و دوایر مشخص   هاي مختلف کمیته ها و شرح وظایف آنها در رده اعضاي کمیته

  اند. گردیده

  نامه آیین

ژه وارد هاي جدي به روند آتی اجراي پرو تواند آسیب گذاري می هاي سرمایه اهمال ارزیاب طرح
پذیري و استقالل راي با  اي این گروه باید از وجوه مختلف مسوولیت آورد. از این رو رفتار حرفه

  الزامات مقرراتی باز تعریف گردد.

رفه ح اندرکاران و به طورکلی دست  ارزیابکه باید توسط  اي ضوابط عمومی و اصول بنیادي رفتار حرفه  ارزیاب اي حرفه رفتار  - 61 حل
نظر به  اند. در این شیوه بانکداري تعریف و مقرر شده رعایت شود کداري مشارکت راستینارزیابی در بان

اهمیت حرفه ارزیابی و نظارت و تأیید آن در حفظ منافع اشخاص ذینفع، ارزیاب و امین در صورت 
  تعدي یا تفریط نسبت به عملکرد خود در مقابل اشخاص ذینفع مسؤول و پاسخگو خواهند بود.

  نامه آیین

نواقص   - 34 مسئله
  عقود

 شرعی شکل به عقود ظاهر تنها تسهیالت، بخش در هم و گذاري سپرده بخش در بطورکلی هم
 به عنوان ابزار مشارکت گواهی مثال، براي. هستند ربوي آنها اغلب عمال و شود می رعایت

 آن قطعی بهره تقریبا مساوي نرخ الحسابی علی بهره نرخ عمل در قرضه، اوراق جایگزینی براي
. کنند اعالم می قطعی را آن بعد و شود می تعریف الحساب علی نرخ یک ها سپرده مورد در یا. دارد

 .شدند تلقی قطعی الحساب، علیهاي  نرخ همان و نشده هم قطعی ها نرخ این ،ها سال از بسیاري
نعقد م خصوصیهاي  بانک در ویژه به قراردادهایی. دارند مشابه مشکالت هم قراردادهاي تسهیالت

از  موضوع این. است هاي بانک دستورالعمل و بانک منوط به نظر بهره، نرخ ها آن در شود که می

اصالح برخی عقود   - 62 حل
  رایج

براي تسهیل در امور حقوقی عملیات بانکداري راستین اصالحاتی بر عقود معین مطرح شده است لذا 
برخی از عقود معین که با توجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزي متروکه شده بودند اصالح شدند. 

تواند بخشی از سرمایه مضاربه را تأمین نماید.  در عقد مضاربه در بانکداري راستین، مضارب هم می
توانند منفرداً یا متفقاً تمام یا بخشی از زمین، سرمایه  مزارعه مزارعین و عاملین هرکدام می همچنین در عقد

توانند تمام  مساقات صاحبان درخت و امثال آن می در عقدیا سایر عوامل تولید را تأمین کنند. و همینطور 
رمایه و سایر عوامل تولید را تأمین کنند. این اصالحات بر عقود معین مذکور در قانون مدنی یا بخشی از س

  است.

 الیحه
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 شامل را ربا تنها لحاظ فقهی مفهوم غرر دارد و شرایط این نوع عقد بدتر و شدیدتر از ربا است و نه

  .دارد اههمر به هم را است، ممنوع اسالمی بانکداري در که غرر و ظلم غبن، بلکه شود، می
 و قرضه اوراق مورد در تجارت قانون از نبود و بخشی سنجیده قانون عملیات بانکی بدون ربا قانونی

منسوخ کرد و به دلیل نارسا بودن  منابع مالی تأمین برايها  بانک طریق از را ها شرکت نویسی پذیره
 عملیات قانون که رایطیش ها شد. هاي اجرایی آن سبب استفاده صوري از عقود در بانکنامه آیین

 بهرههاي  . نرخآورد بوجود خصوصی بانکداران براي بانکی عمالً بهشتی کرد فراهم ربا بانکی بدون
هاي  بانک تا شد باعث عمالً دهد ارائه تفسیري آن از تواند می هرکس که عقودي و کم نظارت باال،

ز فعالیت ربوي آنها در اقتصاد هاي ناشی ا ضرر به شدت رشد کنند و کشور پول در بازار خصوصی
دهد که علّت  هاي اقتصادي و عدم ثبات مشهود است. تحقیقات نشان مینظیر تموجات سیکل

 بر و کند می حرکت پولیبازارهاي  از است و ربا ربا جهان، سطح در اقتصادي نوسانات و ها بحران
  . کند می  رکود و بحران دچار را ها اقتصاد و گذارد می اثر حقیقیبازارهاي 

 در. کرد تحمیل کشور بانکی سیستم استفاده صوري از عقود را به ربا بدون بانکی عملیات قانون
ها  در بانک ون ربا عقودهاي اجرایی قانون عملیات بانکی بدنامه به دلیل نارسا بودن آیین حاضر، حال
 سال چند از که هم مرکزي بانک نظارتی -سیاستی بسته در حتی شود. می استفاده صوري شکل به

 تعیین ثابت بهره نرخ مشارکتی عقود براي که شود می مالحظه شود، می تصویب ساله همه پیش
ز پیش تعیین شده مشارکت در تقابل کامل با نرخ بهره ثابت و ا مفهوم که صورتی در. گردد می

   است.

پیشنهاد عقود و   - 63 حل
  نهادهاي حقوقی جدید

براي تسهیل در امور حقوقی عملیات بانکداري راستین اصالحاتی بر عقود معین مطرح شده است لذا 
برخی از عقود معین که با توجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزي متروکه شده بودند اصالح شدند. 

تواند بخشی از سرمایه مضاربه را تأمین نماید.  داري راستین، مضارب هم میدر عقد مضاربه در بانک
توانند منفرداً یا متفقاً تمام یا بخشی از زمین، سرمایه  مزارعه مزارعین و عاملین هرکدام می همچنین در عقد

توانند تمام  مساقات صاحبان درخت و امثال آن می در عقدیا سایر عوامل تولید را تأمین کنند. و همینطور 
یا بخشی از سرمایه و سایر عوامل تولید را تأمین کنند. این اصالحات بر عقود معین مذکور در قانون مدنی 

  است.
  اند: عقود جدید که در الیحه بانکداري راستین تعریف شده

دهد با قید این که طرف دیگر در قبال  مواسطه: عقدي است که به موجب آن یکی از طرفین سرمایه می
اجرت معین با رعایت غبطه و صالح صاحب سرمایه در قالب عقود و توافقات مورد نظر با ثالث معامله 

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

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 

سطه مشارکت و اجاره و مشارکت. سهم مقسط در مقاسطه اجاره شامل قیمت عین و بهاي عین و در مقا
 قیمت عین و بهاي بازدهی آن است.

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

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

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

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

  الیحه
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  اند: هاي اجباري و اختیاري تأمین اجتماعی چند نهاد حقوقی جدید در بانکداري راستین تعریف شده بیمه

با سرمایه متغیر صندوقی است که مبلغ سرمایه و سهم شرکاي آن در صندوق با سرمایه متغیر: صندوق 
طول زمان با تغییر در میزان سهم یا ورود و خروج شرکاء یا طول مدت زمان مشارکت شرکاء متغیر است. 
صندوق با سرمایه متغیر در قوانین بسیاري از کشورها تصریح شده ولی در قوانین ایران جز چند اشاره 

هاي  گذاري یا اتحادیه هاي مشاع سرمایه توانند سازوکار صندوق ها می یست. این صندوقمجمل به آن ن
  اعتباري و عملیات بانکداري مشارکتی را تسهیل نمایند.

بر دو نوع صندوق تأمین تحت مقررات بیمه اجباري تأمین اجتماعی و با شخصیتی  مستمري:  صندوق
ستگی اختیاري افراد و با شخصیتی اعم از دولتی یا دولتی و صندوق بازنشستگی براي تأمین بازنش

عم از صندوق بازنشستگی انماید.  فعالیت می خصوصی است که به صورت شرکت سهامی با سرمایه متغیر
 یرفاه و تأمین اجتماع یعال يباشد در هر حال باید تحت نظارت عالیه شورا ییا خصوص یاینکه دولت
شوند منابع  من التزام رعایت مفاد تأمین شخصی راستین مکلف میي مستمري ضها صندوق .دیفعالیت نما

گذاري  احصایی صندوق را در محصوالت بانکداري مشارکت راستین نزد بانک مشارکت راستین سپرده
  نمایند.

هاي متنوع به بانک و اطراف قراردادهاي  هاي قراردادها موجبات خسارت عدم توجه به ظرافت
  لذا توجه الزم به این امر ضروري است.شود.  بانکی می

 مالحظات تنظیم  - 64 حل
  قراردادها

گذارانی  هاي سودآور اقتصادي به سپرده به منظور فراهم شدن امکان مشارکت اشخاص در اجراي طرح
هاي راستین طرح  هاي یادشده را دارند معادل سپرده دریافتی، گواهی که قصد مشارکت در اجراي طرح

گذار، مجري، ارزیاب و امین، موارد الزم  نحوه تنظیم قراردادهاي بانک با سپردهشود.  مربوطه عرضه می
  بینی شده است. الرعایه پیش

  نامه آیین

نظارت بر   - 35 مسئله
  ها طرح

گذاري اصالحاتی در تشکیالت بررسی  هاي سرمایه براي حصول نظارت صحیح بر اجراي طرح
  ها الزم است. طرح

بازتعریف استانداردها   - 65 حل
 ها رت بر طرحو تشکیالت نظا

 اجراي حسن جهت گذار سپرده منافع حفظ منظور به بانک توسط که است تدابیري و اقدامات نظارت
 مراحل تمام در خود اداره مشارکت امین واحد توسط بانک. شود می اعمال ها طرح اجرایی عملیات
 عملیات اجراي نحس بر نظارت منظور به الزم تدابیر و تمهیدات تمامی اتخاذ به مکلف طرح اجراي
 در نظارتی الزامات و استانداردها انواع رعایت. است راستا این در بایسته اقدامات انجام و مجري اجرایی
 امین از استفاده با تواند می امین واحد. باشد می شده تدوین هاي دستورالعمل اساس بر مزبور هاي طرح
 متشکل امین واحد. نماید نظارت به اماقد بانک از خارج حقوقی یا حقیقی اشخاص یا بانک داخل

 و سابقه اي، حرفه مهارت تجربه، از بایست می امین. باشد می) امین( مهندسی فنی و مالی ازکارشناسان
  .باشد الزم تخصصی کادر و امکانات داراي و برخوردار طرح موضوع با مرتبط اجرایی فعالیتهاي

 نامه آیین

هاي جدي به روند اجراي پروژه وارد آورد. از  تواند آسیب ي میگذار هاي سرمایه اهمال ناظر طرح
پذیري و استقالل راي با الزامات  اي این گروه باید از وجوه مختلف مسوولیت این رو رفتار حرفه

  مقرراتی باز تعریف گردد.

 رفهح اندرکاران کلی دستو به طور  امینکه باید توسط  اي ضوابط عمومی و اصول بنیادي رفتار حرفه  امین اي حرفه رفتار  - 66 حل
نظر به  اند. در این شیوه بانکداري تعریف و مقرر شده رعایت شود نظارت در بانکداري مشارکت راستین

اهمیت حرفه ارزیابی و نظارت و تأیید آن در حفظ منافع اشخاص ذینفع، ارزیاب و امین در صورت 
  سؤول و پاسخگو خواهند بود. تعدي یا تفریط نسبت به عملکرد خود در مقابل اشخاص ذینفع م

  نامه آیین

تواند منجر به عدول از اجراي صحیح عملیات اجرایی شود. لذا باید براساس  عدم شفافیت مجري می
گذاري را ملزم به رعایت موارد الزم در جهت شفاف نمودن  هاي سرمایه قواعدي مجري طرح

  هاي خود در ارتباط با طرح نمود. فعالیت

 اشکال شرکت مجري و جلوگیري از و مصوبات قانونی مقررات رعایت از اطمینان حصول منظور به  مجري مالی شفافیت  - 67 حل
باشد و  سازي اطالعات مالی خود می مالی، مجري موظف به شفاف گزارشگري با در ارتباط فساد مختلف

فاد الزم مدیرعامل شرکت مجري در ارتباط با آن مسؤولند. م و مدیره هیات اعضاي و مجري یا رئیس
  .الرعایه شفافیت مالی توسط بنگاه مجري مدون و الزام شده است

  نامه آیین

  نامه آیینبراي یکسان شرایط فراهم آوردن  هاي راستین و گواهی دادوستدگواهی راستین و  بازار یتشفاف جهت  مجري اطالعات افشاي  - 68 حلتواند منجر به مخدوش ساختن بازار و وجهه بانک در ارتباط  عدم افشاي اطالعات توسط مجري می
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گذاري را ملزم به  هاي سرمایه گذاري شود. لذا باید براساس قواعدي مجري طرح با طرح سرمایه

  موارد الزم در جهت افشا نمودن اطالعات ضروري در ارتباط با طرح نمود.رعایت 
ی نامه توسط واحد ارزیابی و در ط شرکت مجري موظف است بعد از تصویب طرح ،فعاالن بازارهمه 

مراحل اجراي طرح تا تسویه حساب نهایی نسبت به افشاي اطالعات مالی، اجرایی و پیشرفت فیزیکی 
سایت  سایت بانک و وب ها را از طریق وبطرح و سایر اطالعات مهم در مورد طرح خود اقدام و آن

  شرکت خود در معرض مشاهده عموم قرار دهد.
م در حفظ حقوق ذینفعان از اصول قابل قبول در بانکداري حاکمیت شرکتی به عنوان اصل مه

گذاري را ملزم به رعایت آن  هاي سرمایه اسالمی است که باید از طریق مقررات الزم مجریان طرح
  گذار و بانک محفوظ بماند.  نمود تا حقوق سپرده

است که با کنترل  هایی ها و سیستم هنگقوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فراي از  مجموعهحکمرانی   مجري حکمرانی  - 69 حل
پاسخگویی، قانونمندي و رعایت ضوابط و مقررات،  و اثرگذاري بر مدیریت سازمان یا شرکت موجب

شود. مفاد الزم الرعایه  میو اطراف قراردادهاي منعقده حقوق ذینفعان  حفظو  ، راستیشفافیت، عدالت
  . مدون و الزام شده است حکمرانی توسط مجري در بانکداري مشارکت راستین

  نامه آیین

ساز  گذاري زمینه هاي سرمایه بررسی عملکرد مجري و حسابرسی عملیات مجري در ارتباط با طرح
  گذار و بانک است. نامه و حفظ حقوق سپرده الزام مجري به ایفاي تعهدات خود در طرح

 موافقتبا  رسمی کشور رسانجامعه حساب از بین مؤسسات حسابرسی مورد تأیید مجري  شرکت حسابرس  حسابرسی  - 70 حل
انجام مراحل  برايمجري موظف است موجبات الزم . شود میمابین قید  بانک انتخاب و در قرارداد فی

  .کندمختلف حسابرسی باالخص حسابرسی ضمنی را براي مؤسسه حسابرسی فراهم 

  نامه آیین

ده و هست. براي کاهش این موارد تولید و تجارت کاالمنشاء اختالفات در عملیات تجاري بو
  شود. هاي استاندارد بازرسی کاال از موارد ضروري تلقی می شیوه

 استاندارد و بازرسی  - 71 حل
هاي تأمین  کاالهاي موضوع طرح

  مالی 

اي یا مصرفی تهیه شده توسط خریدار یا کاالي نهایی تولید شده توسط مجري  بازرسی مواد اولیه، واسطه
بندي و رعایت استانداردهاي مشخص شده و سایر موارد طبق  نوع بسته در خصوص کیفیت، تعداد،

قرارداد و به وسیله شرکتهاي بازرسی کننده مورد تأیید به تشخیص واحد امین اداره مشارکت بانک انجام 
  پذیرد. می

  نامه آیین

هست. براي همواره تحویل و تحول کاالها منشاء اختالفات و سواستفاده در عملیات تجاري بوده و 
هاي استانداردهاي نظارتی و بازرسی هنگام تحویل از موارد ضروري تلقی  کاهش این موارد شیوه

  شود. می

استاندارهاي نظارتی   - 72 حل
هاي  کاال موضوع طرح بر تحویل
  تأمین مالی

در سررسید مقرر براي تحویل کاال و در مبدأ تحویل (انبار مجري) کاال توسط مراجع معین مورد 
  گیرد. برداري، آزمایش قرار می مونهبازرسی، ن

  نامه آیین

مطالبات   - 36 مسئله
  معوق

 و کشور امالك و اسناد ثبت سازمان ثبت اجراي واحدهاي از طریق و االجرا الزم اسناد مفاد اجراي
شود لذا الزم است تا  بسیار زمانبر است و سبب استیفاء حقوق بانک نمی قضایی مراجع و محاکم

 مثبت آثار الجرا الزم اسناد مفاد اجراي از ناشی معضالت رفع در بتواند روش جدیدي اتخاذ نمود تا
 داشته پی در مطالبات وصول سرعت افزایش و مالی تعهدات به عمومی اعتماد ایجاد در را مهمی و

  .باشد

اجراي مفاد اسناد الزم   - 73 حل
 االجراي بانک

گردد در  ن طرفین منعقد و مبادله میها و در اجراي بانکداري راستین بی تمامی قراردادهایی که در بانک
حکم اسناد رسمی و الزم االجرا است و از طریق واحد جدیدي به نام اجراي اسناد بانک و توسط 

شود. چنانچه بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید  مأمورین اجراي مربوط به اجرا گذارده می
و قطعیت آن، با برگزاري مزایده نسبت به وصول مطالبات اجراي اسناد بانک پس از ارزیابی مورد معامله 

نماید. چارچوب تشکیالت اداري و نظارتی  خود به میزان طلب قانونی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می
ها و طرز رسیدگی به  نامه اجراي مفاد اسناد الزم االجراي بانک و نحوه انجام عملیات اجرایی مطابق آیین

  ات اجرایی در بانکداري راستین خواهد بود.شکایت از عملی

الیحه + 
 نامه آیین

 را خود منابع ولی است بانک چند یا یک مدیون توجهی قابل میزان به فردي که شود می دیده بسیار
 و دهد می انجام اخیر بانک با را خود مالی عملیات و داده قرار ها بانک دیگر نزد هایی حساب در

 برگشتی هاي چک حجم طرفی از.  است ساخته معوق دیگر هاي بانک نزد را ودخ هاي بدهی نتیجتاً
 نزد خود حسابهاي در را خود مالی منابع بالمحل چک صادرکنندگان از بسیاري و شده زیاد بسیار

 هاي حمایت. یابد نمی خود طلب به دسترسی هیچگونه طلبکار و دارند می نگاه مختلف بانکهاي
 را طلبکار مشکل عمالً قضائی پرهزینه و طوالنی و دشوار فرآیندهاي دلیل به نیز طلبکار از قانونی
 خود به ترس بالمحل چک کشیدن در و شده نیز اشخاص تجري سبب موضوع این. کند نمی حل
  .دهند نمی راه

 بین برداشت پروتکل  - 74 حل
  (IWP)بانکی 

دهد، تا مطالبات  ه بانک اجازه میاي بین بانکی است که ب نامه : توافقIWP(9(بانکی  پروتکل برداشت بین
خود یا مشتري خود از مشتري مدیون را پس از خالی کردن حساب وي نزد بانک عامل از سایر 

  هاي دیگر به صورت آنالین برداشت کند. هاي وي نزد بانک حساب

الیحه + 
  نامه  آیین

  نامه آیینهاي انجام شده توسط مجري، واحد امین است. واحد امین موظف است در  مرجع رسیدگی به هزینه  حساب تسویه  - 75 حلمنجر به حفظ حقوق بانک طلبد تا  تسویه حساب با اطراف قراردادهاي بانکی الزامات خاصی را می
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هاي مالی طرح، نظارت، رسیدگی و  صورت ها و نگهداري حساب خصوص مصرف وجوه توسط مجري،  و اطراف قراردادهاي بانکی گردد.

هاي طرح تلقی نشده و بر عهده  نشده توسط واحد امین به عنوان هزینه هاي تأیید نظر کند. هزینه اظهار
هاي قانونی طرح نظیر مالیات و سایر کسورات قانونی مورد پذیرش واحد امین، جزو  مجري است. هزینه

  باشد.  هاي قابل قبول طرح می هزینه
با حساب  هینحوه تسو 12و موات 11ياجار ،10مولد ییدارا با هر نوع ریناپذ انیپذیر و پا پایان يها در طرح
مشخص و از به شکل راستین مربوط  یو گواه یمال زیرسیستمدر با توجه به نوع گذار و مجري  سپرده

طرح مشارکت  انیبخواهد قبل از پا نیراست یچنانچه دارنده گواه .ردیگ یصورت مپیش تعریف شده 
  بفروش رساند. نیراست یگواهخود را در بازار  یگواه تواند یم خود را در طرح خاتمه دهد

 تضمینات،  - 37 مسئله
  ها آورده و وثایق

توسط گیرنده  معتبر وثایق و تضمینات کافی و موضوع مشارکت مستلزم ارائهبازگشت اصل منابع 
  .استمنابع 

الزامات الزم در   - 76 حل
 ها آورده و وثایق تضمینات،

وثایق  ، ارائهانتظار مورد سود وکت موضوع مشاربه بازگشت اصل منابع نسبت اطمینان در جهت حصول 
هاي نقدي یا  . مشارکت بخشی از اموال و داراییاستتوسط مجري الزامی  معتبر و تضمینات کافی و

  نامه پیشنهادي الزامی است. غیرنقدي مجري به عنوان آوره مجري به منظور تأمین بخشی از منابع طرح

 نامه آیین

ن گذاردن وثایق وجود دارد. لذا باید سیستمی طراحی نمود تا در حال حاضر تقلبات متنوعی در ره
  از رهن مجدد وثایق جلوگیري نمود.

وثیقه  ثبت سامانه  - 77 حل
(CRS)  

براي ثبت و استعالم آنالین وضعیت وثایق منقول و غیرمنقول بصورت  13(CRS)ایجاد سامانه ثبت وثیقه 
  یکپارچه و مبتنی بر وب.

الیحه + 
  نامه آیین

توانند به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات بکار  ها که مالیت دارند می اموال و دارائیبسیاري از 
  هاي موجود براي تبدیل اموال به ضمانت سهل نیست. برده شوند. سازوکار

 به دارائی تبدیل  - 78 حل
  (MSS) ضمانت گواهی

را از طریق  دهد تا اموال خود : این امکان را به اشخاص میMSS(14( گواهی ضمانتدارایی به  لیتبد
  بانک به گواهی ضمانت تبدیل نمایند.

الیحه + 
  نامه آیین

ناظر بر  نیطلبکارند را با توجه به قوان گریاز فرد د ییبدهکار و از سو يسو به فرد کیکه از  يافراد
ها، دفاتر اسناد  . بانکآنان را مرتفع نمودتعهدات پشت سرهم و  ییشناسا توان میتهاتر تعهدات 

و  نیتا در تهاتر تعهدات پشت سرهم اشخاص وفق قوان توانند یم صالحیمراجع ذ ریساو  یرسم
به  ندینما یبا هم معادله م نهاآ نیوکه د يا تعهدات پشت سرهم چند شخص را تا اندازه ،مقررات

سازي روش باعث آزاد نیتهاتر شده آزاد کنند. ا زانیآنان را به م ناتیو تضم قیتهاتر برطرف و وثا
 یمال ییآنها را فراهم آورده و کارا شتریب یتحرك مال و هدش ياقتصاد يها بنگاه از ياریبس مالی

  .دینما یکارمزد م افتیخدمت اقدام به در نیبانک با ارائه ا گرید ياز سو .دهد یم شیآنها را افزا

تهاتر تعهدات پشت   - 79 حل
  (SCC)سرهم 

 يسو به فرد کیکه از  يتعهدات افراد هیتسو يالزم برا داتیتمه SCC(15تهاتر تعهدات پشت سرهم (
از  يا از تعهدات و مطالبات مجموعه يا رهیطلبکارند را در ارتباط با زنج گریاز فرد د ییبدهکار و از سو
  آورد. میاشخاص فراهم 

الیحه + 
  نامه آیین

رقابت   - 38 مسئله
سالم (داخلی و 

  المللی) بین
  
  

حاضر به عنوان بازارهاي خرید و فروش در حال  (OTC) 16افزارهاي مبتنی بر وب برپیشخوان نرم
دهنده و  گري مالی بین وام اوراق بهادار و ابزار مشتقه مالی مورد استفاده فراوان دارند. واسطه

افزارهاي مبتنی بر وب نیز در بازارهاي مالی  گیرنده نیز به عنوان یک شیوه تجاري از طریق نرم وام
ها آنالین بوده و عملیات تسویه را به صورت آنی  جاي خود را باز نموده است. غالب این شبکه

هاي  اي ناشی از تضمینات و وثائق و نکول از انجام تعهدات در وام مسائل حاشیه .دهند انجام می
  ها خواهد شد. بزرگتر یا تعهدات ناشی از ابزار مالی مشتقه منجر به عدم کارائی این نوع سیستم

بازارهاي برپیشخوان   - 80 حل
 نکیاوراق بهادار با

 الیحه  

بازار گواهی راستین   - 81 حل
(RCM)  

کنندگان و  : سیستم مبتنی بر وب تسویه حساب معاملهRCM(17(سامانه بازار گواهی راستین 
  هاي راستین و اوراق بهادار بدون ربا در بانک مشارکت راستین است. دهندگان گواهی انتقال

الیحه + 
  نامه آیین

 مالی تأمین سامانه  - 82 حل
  (CFS) جمعی

هاي  به عنوان یک سیستم مبتنی بر وب جهت تجمیع منابع براي طرح 18(CFS)مانه تأمین مالی جمعی سا
  شود. هاي اجتماعی در بانکداري راستین مورد استفاده واقع می تأمین مالی جمعی از طریق شبکه

  نامه آیین

قیمت ابزارهاي مالی  هاي تدوین نمود که منتج به ثبات براي تثبیت قیمت ابزارهاي مالی باید شیوه
  شده و اعتماد را به این بازار جلب نماید.

هاي مختلف تأمین مالی شده در  هاي راستین طرح هاي راستین سبدي مالی است که گواهی سبد گواهی  کمکی مالی ابزار  - 83 حل
گیرد. واحد مهندسی مالی اداره مشارکت بانک براي به حداکثر  بانکداري مشارکت راستین را در بر می

هاي راستین را پس از  هاي راستین سبدهاي گواهی اندن بازده و حداقل کردن ریسک بازار گواهیرس
بینی ریسک و بازده هر یک از محصوالت مشارکت راستین تعریف و جهت معامله به مشتریان  پیش

  کند. معرفی می

  نامه آیین

  نامه آیینهاي ارزیابی،  هاي مربوط به ارائه خدمت مدیریت سرمایه شامل هزینه بانک به منظور تأمین تمامی هزینه  بانک هاي دریافتی  - 84 حلها و همچنین  نطقی بانکهاي غیرم براي جلوگیري از گرانفروشی خدمات بانکی یا تحمیل هزینه
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هاي مشخصی در این ارتباط تدوین  ها براي اطراف قراردادهاي بانکی باید تعرفه مشخص بودن هزینه

  نمود.
ایر خدمات مربوط در طول دوره مشارکت مطابق با دستورالعمل نظارت، مهندسی مالی، ممیزي و س

ها جزو  کند. این هزینه مدون کارمزدي متناسب با تخصیص منابع در هر مرحله از مجري دریافت می
  شود. هاي طرح محسوب می هزینه

حذف نرخ   - 39 مسئله
ثابت بهره در 

  حسابداري عملیات

گذار و مجري یکی از مسائل مهم در  ن سپردهحسابداري سود حاصل از عملیات مشارکت بی
نرخ بهره در ثبت اسناد حسابداري و مشارکت و باالخص مشارکت بانکی است. علی القاعده 

محاسبات ارزش  و بکار برده شودنباید در بانکداري اسالمی هاي مالی  ها و تحلیل عملیات و حساب
  .نرخ بهره صورت پذیرد براساس زمانی سرمایه

 مشارکت حسابداري  - 85 حل
 راستین

هاي مالی بکار برده  ها و تحلیل در بانکداري راستین نرخ بهره در اسناد حسابداري، عملیات، حساب
شود. در حسابداري  ها با استفاده از نرخ بهره انجام نمی شود و حال کردن یا آتی کردن ارزش دارایی نمی

دت مشارکت سرمایه است. اسناد مشارکت راستین مبناي محاسبات ارزش زمانی سرمایه، مبلغ و م
شود و سود یا  حسابداري هر طرح و عملیات مالی مربوط به آن در سرفصل جداگانه ثبت و نگهداري می

گذاران همان طرح مترتب  زیان هر طرح متعلق به همان طرح بوده و آثار مالی آن بر مجري و سپرده
طرح منطبق با رابطه مشهور توزیع ارزش  گذار و مجري از قیمت فروش خواهد بود. میزان سهم سپرده

  افزوده اولر، به صاحبان عوامل تولید کار و سرمایه بر اساس بازدهی هریک از آنها است.

 نامه آیین

نرخ   - 40 مسئله
  کفایت سرمایه

گردد تا بخشی از منابع آزاد بانک مسدود گردد. و این امر  نرخ کفایت سرمایه عمال سبب می
تواند مخاطرات دیگري را  ردد. از طرفی عدم رعایت آن میگ موجب کاهش کارایی بانک می

  ایجاد کند.

تغییر ماهیت عملیات و   - 86 حل
افزایش نظارت در بانکداري 

  راستین

تغییر ماهیت عملیات و افزایش نظارت در بانکداري راستین و استفاده از حسابداري مشارکت راستین 
  سبب کاهش نرخ کفایت سرمایه خواهد شد. 
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تبدیل   - 41 مسئله
 به واسطه وجوهبانک 

گذار  بازتعریف سپرده  - 87 حل  گذار و وام گیرنده در بانکداري اسالمی متفاوت از بانکداري متعارف ربوي است. تعاریف سپرده
 و تسهیالت گیرنده (مجري)

هاي اقتصادي مجري در قالب بانکداري مشارکت  گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرح به سپرده
شود. دارندگان گواهی راستین به نسبت قیمت  گواهی راستین عرضه میسود و زیان راستین را دارند 

 باشند. اسمی و مدت زمان مشارکت در سود یا زیان حاصل از اجراي طرح مربوط شریک می

تواند پیش از موعد پایان طرح، گواهی راستین خود را به قیمت بازار به غیر واگذار یا با  گذار می سپرده
هاي  سایت بانک یا شرکت ها از طریق وب کند. خرید و فروش و انتقال گواهیتوافق به دیگري منتقل 

شود. تمامی عملیات انتقال و  سایت بانک انجام می کارگزاري و سایر نهادهاي مالی و بانکی متصل به وب
خرید و فروش الزاما باید در وب سایت بانک صادر کننده گواهی ثبت شود. تسویه حساب ادواري یا 

ا آخرین مالک گواهی حسب نوع محصول بانکی و نوع گواهی طبق ضوابط بانکداري راستین قطعی ب 
 خواهد بود.

گردد تا اقدامات اجرایی  در بانکداري مشارکت راستین مجري متقاضی منابع مالی است. وي مکلف می
ایی وي از نامه پیشنهادي و تصویب شده توسط بانک انجام دهد. لذا باید توان خود را منطبق با طرح

هاي مختلف فنی، مالی و اجرایی الزم احراز شود و باید از تخصص، تجربه و دانش و امکانات فنی و  جنبه
توانایی مدیریتی مرتبط با موضوع طرح برخوردار بوده یا توانایی جذب و بکارگیري نیروهاي متخصص 

زینه طرح را تأمین کند. الزم و مجرب مورد نیاز طرح را داشته باشد و همچنین بتواند سهمی از کل ه
هاي عملکرد حسابرسی شده و مفاصا حساب یا  است عملکرد گذشته مالی مجري به صورت گزارش
هاي گذشته مجري بررسی شود. همچنین مجري از  گواهی پرداخت مالیات شغلی مرتبط با فعالیت سال

ده و فاقد دیون معوقه نزد شبکه بانکی لحاظ پایبندي به ایفاي تعهدات خود باید داراي سابقه قابل قبول بو
باشد. به منظور حسن انجام کار و حصول اطمینان از برگشت منابع تخصیصی و بازده طرح، مجري باید 
وثایق و تضمینات کافی به بانک ارائه کند. بانک با قبول هرگونه ترهین قبالً با مراجعه به سامانه ثبت 

  نماید. در رهن نبودن وثیقه اطمینان حاصل می یا سایر مراجع ذیصالح از )CRS(وثایق 
گذار و تداوم تعهدات مجري به انجام مفاد قرارداد فی مابین، بانک حق فسخ  به منظور حفظ منافع سپرده

کند. در تمامی قراردادهاي بانکداري  عقد را در قراردادهاي فی مابین از مجري سلب و ساقط می
ي الزامی است و اگر مجري نخواهد یا نتواند یا به هر دلیل مانند مشارکت راستین قید مباشرت براي مجر

رأساً  تواند اجراي طرح متعذر گردد، بانک میتوقف، ورشکستگی، انحالل، فوت، حجر، اعسار و غیره، 
گیري از عامل دیگر نسبت به اجرا و اتمام عملیات اجراي طرح اقدام یا از محل وثایق و  یا با بهره

نسبت به تسویه طرح و وصول مطالبات قانونی و قراردادي اقدام نماید. از طرف دیگر  تضمینات مأخوذه
مجري مکلف است تا نسبت به استفاده از پوشش بیمه در مقابل مخاطرات احتمالی اقدام کند. نوع پوشش 

  مشخص است.  راستینبیمه، هزینه، نفع و منتفع آن در ضوابط بانکداري 

الیحه + 
 نامه آیین
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ک تفکی  - 42 مسئله
  ها حساب

گذاران و فعاالن  یکی از اصول مهم بانکداري اسالمی تعلق نما یا نتیجه عمل مشارکت به سپرده
گذاري  گذاري خاص است. به عبارت دیگر نتیجه هر سرمایه مرتبط با سرمایه و فعالیت همان سرمایه

هاي  د و زیان فعالیتباید به صاحبان همان سرمایه بکارگرفته شده منتقل شود. رویه فعلی که تمام سو
شود موافق اصول کلی  گذاران به عنوان سود قطعی منتقل می مختلف یکجا انباشته و به سپرده

توان این مورد را در شرایط عقد  بانکداري اسالمی نیست. هرچند به شرط توافق ضمن عقد می
جهت حرکت به گنجاند و به عبارتی این اصل کلی را بدون ایراد شرعی و قانونی دور زد. ولی 

در بانکداري اسالمی نما باید به اصل هر سمت بانکداري اسالمی باید این امر را مرعی داشت یعنی 
  مال تعلق گیرد.

تسویه حساب با   - 88 حل
  گذار سپرده

گذار و مجري مجزا است و بازده هر طرح به  در بانکداري مشارکت راستین حساب هر فرد سپرده
هاي  اند. مرجع رسیدگی به هزینه گذاري کرده در آن طرح سپرده گذارانی تعلق خواهد گرفت که سپرده

انجام شده توسط مجري، واحد امین است. واحد امین موظف است در خصوص مصرف وجوه توسط 
هاي  نظر کند. هزینه هاي مالی طرح، نظارت، رسیدگی و اظهار صورت ها و نگهداري حساب مجري،

هاي  هاي طرح تلقی نشده و بر عهده مجري است. هزینه زینهتأیید نشده توسط واحد امین به عنوان ه
هاي قابل قبول  قانونی طرح نظیر مالیات و سایر کسورات قانونی مورد پذیرش واحد امین، جزو هزینه

  باشد.  طرح می

  نامه آیین 

تبدیل   - 43 مسئله
ابزارهاي تأمین مالی به 

  سهام

اي تدوین  ه قابل انجام نیست و باید رویههاي تولیدي با ابزارهاي مالی ساد عملیات مشارکت در طرح
هاي پایان ناپذیر به سهام شرکت مجري  نمود تا بتوان بر اساس آن ابزارهاي تامین مالی را در طرح

  تبدیل نمود و بانک از عملیات مالی مربوط به طرح خارج کردد 

 پذیره گواهی تبدیل  - 89 حل
  سهام به

ت اجرایی طرح با احتساب مبلغ اسمی و طول مدت ناپذیر، بانک در پایان عملیا هاي پایان در طرح
هاي پذیره به سهام شرکت مجري و انتقال مالکیت  هاي پذیره اقدام به تبدیل گواهی مشارکت گواهی

کند. شیوه عمل در  گذار تسویه حساب قطعی می طرح به دارنده گواهی پذیره نموده و با سپرده
  دستورالعمل مربوطه مدون است.

الیحه + 
  نامه آیین

افزایش   - 44 مسئله
توان تسهیالت دهی 

 ها بانک

هاي تأمین مالی  و روش
 کارا ي اسالمی

اند و  کشورهاي جهان اقدامات زیادي را براي تحقق بانکداري مشارکت در سود و زیان انجام داده
خصیصۀ ریسک پایین این بانکداري سبب شده تا عالوه بر کشورهاي مسلمان حتی بسیاري از 

به جهت گریز از ریسک عالقمند به آزمایش بانکداري غیرربوي شوند. علیرغم  کشورهاي غربی نیز
این گسترش و تالشها بانکداري مشارکت در سود و زیان هرچند توسعۀ فراوانی یافت ولی به دلیل 
نوین بودن مکانیزم اجرایی و عملیاتی آن اغلب دچار خلط مبحث با بانکداري ربوي گردیده است. 

ند دلیل اتفاق افتاد. مهمترین آن در ارتباط با مسائل اجرایی و نظارتی بر نحوة این اختالط به چ
عملیات متقاضی منابع مالی براي مشارکت از جمیع وجوه حسن عملیات مالی، اقتصادي، فنی و 

گذاریها تأسیس و  اجرایی بود. زیرا بانکها به عنوان تشکیالت نظارتی بر ریز عملیات سرمایه
آمدند. لذا با وارد کردن نرخ بهره با هر  بودند و لذا اصوالً از عهدة این کار برنمی سازماندهی نشده

نمودند که هرچند ماهیت ربا در  اي وارد در محاسبات می تعریف و تشبیهی عمالً نرخ بهره را به گونه
فقهاي شد. از سوي دیگر برداشت  آن ظاهر نبود ولی با کندوکاو در آن میزان بهره قابل محاسبه می

المللی  مذاهب مختلف اسالمی از ربا یکسان نبود و این موضوع حتی باعث شد که در سطح بین
مستمسک بانکها در تعریف ربا و خلق محصوالت بانکی غیرربوي گردد که بسیاري از آنها در 
ر هماهنگی با محصوالت دیگر بانکها نیز نبود. حتی در ایران نیز که توافق و اجماع بیشتر از دیگ

قانون عملیات «خورد حاصل کار مشابه بود و اجماعی که در زمان تصویب  کشورها به چشم می
  خورد به تشتّت گرایید.  شمسی به چشم می 1360در اوایل دهۀ » بانکی بدون ربا

سیستم پایه مشارکت   - 90 حل
  (PLS)راستین 

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

نامه خود اقدام نموده و سود یا زیان ناشی  دهد تا مجري با استفاده این منابع نسبت به اجراي طرح قرار می
ت بین طرفین تقسیم شود. عواقب ناشی از تخطی مجري از از اجراي طرح به نسبت سرمایه و مدت مشارک

ضوابط بانکداري راستین و قراردادهاي منعقده به عهده مجري است. بانک در طول مدت قرارداد بر 
عملکرد مجري نظارت و کنترل کامل خواهد داشت. تمامی قراردادهاي تنظیمی در چارچوب مقررات 

رسمی است و از مزایاي اسناد تجاري از جمله عدم نیاز به  بانکداري مشارکت راستین در حکم اسناد
تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار است. بانک در فروش اموال طرح و 
تملیکی ناشی از قراردادهاي بانکداري مشارکت راستین همانند فرآیند فروش اموال دولتی اقدام 

مابین از طریق داوري و حکمیت  جري به منظور حل و فصل اختالفات فیگذار و م نماید. بانک، سپرده می
اي مورد نیاز در بانکداري مشارکت راستین  هاي بیمه تواند جهت تأمین پوشش کنند. بانک می اقدام می

  نسبت به تاسیس شرکت بیمه یا صندوق حمایت از بانکداري مشارکت راستین اقدام نماید.

الیحه + 
 نامه آیین

هاي  هاي خاص تأمین مالی است. زیرسیستم زهاي متنوع بازار پول و سرمایه مستلزم ابداع شیوهنیا
هاي تأمین مالی مشخص با هدف تأمین منابع نیازها یا خدمات  مالی مشارکت راستین اشاره به روش

  اند. خاص مالی دارد و هرکدام براي رفع نیاز مالی خاصی طراحی شده

 جعاله مالی تامین  - 91 حل

(JFS)  
روشی است که بر اساس آن بانک بنا به تقاضاي خریدار منابع مالی مورد نیاز  :JFS(19تأمین مالی جعاله (

گذار یا منابع تأمین شده توسط خریدار  (سرمایه در گردش) مجري (تولیدکننده) را از محل منابع سپرده
  دهد. تأمین و به منظور تولید محصول مورد نظر خریدار در اختیار مجري قرار می

  نامه آیین

 مضاربه مالی تامین  - 92 حل

(MFS)  
نامه مجري در امر تجارت را به  که در آن بانک طرحنوعی مضاربه است  :MFS(20تأمین مالی مضاربه (

  دهد. گذاران معرفی و منابع الزم را براي انجام عملیات مضاربه تجهیز و در اختیار مجري قرار می سپرده
  نامه آیین

  نامه آییناز طریق بانک با تأمین بخشی از منابع  گذار در تأمین مالی مقاسطه سپرده: IFS(21(تأمین مالی مقاسطه  اسطهمق مالی تأمین  - 93 حل
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(IFS)   مالی مشارکت اقدام به تأمین مالی مجري نموده و تا مدت مشخص سهم الشرکه خود از مشارکت را به

نماید و نهایتاً مورد مشارکت تماماً به مالکیت مجري درآمده و  صورت اقساط از مجري دریافت می
  یابد. مشارکت خاتمه می

 اجاره الیم تأمین  - 94 حل

(RFS)  
: مجري بخشی از دارایی بنگاه اعم از اجاري، موات و مولد خود را در قبال RFS(22(تأمین مالی اجاره 

گیرد و از محل  گذار به مالکیت موقت وي درآورده و سپس آن را به رهن می دریافت منابع از سپرده
گذار  سید یا به صورت ادواري به سپردهالشرکه خود دفعتاً در سرر رهینه بازده دارایی را به میزان سهم

  کند. پرداخت می

  نامه آیین

 امانی مالی تأمین  - 95 حل

(BFS)  
گذار توسط مجري جهت تولید کاالي معین و تحویل  استفاده از سپرده سپرده: BFS(23(تأمین مالی امانی 

  .آن یا پرداخت وجه ناشی از فروش کاال در سررسید مشخص است
  نامه آیین

 گروهی الیم تأمین  - 96 حل

(GCF)  
گذاران محدود و معین براي طرح خاص به  جهت تجمیع منابع سپرده :RGF(24(تامین مالی گروهی 

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

بازدهی   - 45 مسئله
پایین سرمایه در 

هاي اجتماعی و  بیمه
  تأمینی

 راستین شخصی تأمین  - 97 حل

(RPS)  
ین تنکداري راسضوابط باهاي مستمري خصوصی و دولتی وفق  صندوق: RPS(25(تین تأمین شخصی راس

توانند بخشی از مبالغی که بر  ها نسبت به مستخدمین خود می افراد و همچنین کارگاه گردد. سیس میأت
هاي مستمري  نمایند را به صندوق اساس قوانین و مقررات حاکم بر بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می

  أمین شخصی راستین واریز و از مزایاي آن برخوردار شوند.موضوع ت

الیحه + 
  نامه آیین

تکافل و   - 46 مسئله
  حمایت

 اجتماعی تکافل  - 98 حل
  (RST) راستین

عام المنفعه نزد  ای هیریامور خ يمنابع خود را برا توانند می ریاشخاص خ: RST(26(تکافل اجتماعی راستین 
قالب بیمه تکافل  دررا  يگذار اصل و منافع سپرده ایاصل  ایکنند تا بانک منافع  يگذار بانک سپرده

افراد  اریقرض در اخت تبه طور بالعوض یا به صور ریحواله به تقاضاي شخص خ قیاجتماعی از طر
  قرار دهد. هیالزم الحما فیضع

الیحه + 
  نامه آیین

اعتبارات   - 47 مسئله
  خرد

 حامی مالی تأمین  - 99 حل

(SCF)  
نابع اشخاص براي هدف حمایتی خاص به صورت جذب و تجمیع م :SCF(27تامین مالی حامی (

  غیرانتفاعی و پرداخت بالعوض از طریق بانک.
  نامه آیین

 جمعی وام تأمین  -100 حل

(PPL)  
  نامه آیین  بانک. جذب و تجمیع منابع اشخاص براي قرض بدون بهره به مجري از طریق :PPL(28تأمین وام جمعی (
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ابزارهاي   - 48 مسئله
  تأمین مالی

ن ابزار تأمین مالی غیرربوي در قالب اوراق مشارکت ریالی براي اولین بار اوراق مشارکت: در ایرا
هاي نظارتی مبتنی بر فناوري و منتشر و مورد توجه قرار گرفت. عدم وجود سازوکار1373در سال 

شود.  هاي این شیوه تأمین مالی محسوب میالمللی از جمله محدودیت عدم توسعه آن در سطح بین
بر  1381و  1380هاي  المللی براي اولین بار در ایران به سال ه ارزي در سطح بینانتشار اوراق قرض

گردد. منع قانونی استقراض دولت از سیستم بانکی به منظور تأمین کسري بودجه مطابق با مفاد  می
هاي تأمین مالی و حضور در بازارهاي مالی و همچنین ایجاد تنوع در روش 1381قانون بودجه سال 

  رود. ها به شمار می مللی از جمله دلیل انتشار اوراق قرضه ارزي در آن سالال بین

هاي طراحی شده در بانکداري مشارکت راستین است که در  هاي راستین نام مجموعه گواهی گواهی  هاي راستین گواهی  -101 حل
وند. ش هاي مالی آن طبق ضوابط بانکداري مشارکت راستین تعریف و صادر می سیستم پایه یا زیرسیستم

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

باشند.  وط شریک میقیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود یا زیان حاصل از اجراي طرح مرب
ها برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستین است. انواع  تعیین قیمت معامالتی این گواهی

هاي بانکداري  هاي راستین و ویژگی آنها بر اساس نوع مشارکت در سیستم پایه یا زیرسیستم گواهی
  ق ضوابط بانکداري راستین خواهد بود:مشارکت راستین با توجه به نوع طرح و دارایی مورد استفاده طب

  : گواهی مشارکت، و گواهی پذیره.)PLSسیستم پایه ( •
  .: گواهی آتی)JFSتأمین مالی جعاله ( •
  گواهی مضاربه و گواهی مضاربه ادواري. :)MFSتأمین مالی مضاربه ( •
 گواهی مقاسطه عادي و گواهی مقاسطه اجاره و گواهی مقاسطه :(IFS)تأمین مالی مقاسطه  •

 مشارکت.

هاي مشارکت رهنی، مشارکت رهنی ادواري، مضاربه رهنی،  گواهی :)RFSتأمین مالی اجاره ( •
مضاربه رهنی ادواري، مزارعه رهنی، مزارعه رهنی ادواري، مغارسه رهنی، مغارسه رهنی ادواري، 

  مساقات رهنی، مساقات رهنی ادواري، استصناع رهنی، استصناع رهنی ادواري و گواهی اجاره.
  گواهی امانت. :(BFS)تأمین مالی امانی  •
هاي تأمین اجتماعی، گواهی تأمین شخصی و گواهی  : گواهی(RPS)تأمین شخصی راستین  •

 تأمین مستمري.

  : گواهی تکافل و گواهی قرض.(RST)تکافل اجتماعی راستین  •

الیحه + 
 نامه آیین
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اوراق   - 49 مسئله
  قرضه

ی یا دارای کاالی مشتق از یک ارزشمبین شود که  یم گفتهبه نوعی از قراردادهاي مالی  ابزار مشتقه
 هاي یا داراییارز تواند سهام، کاال، نرخهاي بهره،  میشود و  گفته میدارایی پایه باشند که به آن  می

 ،هاي آتی پیمان ،آتیهاي امروزه در قالب قرارداد قراردادهاي مشتقهابزارها یا  دیگر باشد.
شوند که هرکدام انواع مختلف و  تعریف می تعویضیاردادهاي قرو قراردادهاي اختیار معامله 

برخی کشورها در که اوراق اسالمی هاي خاص دارند و تطابق با بانکداري اسالمی ندارند.  ویژگی
مالزي بر مبناي خرید و فروش دین است. بطورکلی، دین، تعهد پرداخت پول و یا مثل آن نظیر 

گویند. در صحت این معامله  شخص ثالث را خرید دین می است، و به عبارت دیگر فروش بدهی به
اي (فقهاي  بین فقها اختالف نظر وجود دارد بطوریکه برخی این نوع معامله را ممنوع دانسته، و عده

 دانند. شافعی) آن را مجاز دانسته و فقهاي مالکی این نوع معامله را با رعایت شرایطی صحیح می
به قیمتی کمتر از قیمت اسمی در بازارهاي اولیه و ثانویه با  فروش اوراق بدون کوپن اسالمی

فرآیندهاي صوري به دلیل ربوي بودن معامالت این اوراق مبتنی بر بدهی قابلیت استفاده در 
اي تعلق  بانکداري بدون ربا را ندارد، هرچند که به این اوراق در طی دوره انتشار تا سررسید بهره

راق بدون کوپن اسالمی نیز برغم وجود ارکان معامله و استفاده از عقود گیرد. از طرف دیگر او نمی
خرید عین و خرید دین در معامالت این اوراق و صحت معامله، بدلیل استفاده از حیله به منظور 

  شرعی جلوه دادن معامله مورد اشکال است. 

راستین  مبادله اوراق  -102 حل
(RSB)  

 متبادل و مبادل بین مبادله عقد اساس بر که است دیجیتال ربهادا : اوراقRSB(29( راستین مبادله اوراق
 و بوده اوراق ناشر متبادل. است اندازه یک به دو هر آنها زمان و مبدل و گردد بطوري که بدل می منعقد
. بپردازد) مبادل( اوراق دارنده به اول سررسید در باید و است بدهکار مبادل به آن اسمی ارزش میزان به

 مبلغ و زمان از ترکیبی یا( آن زمان و میزان همان به را مبدل آن زمان و بدل اندازه به تا است هدمتع متبادل
 مبدل مبلغ و زمان براي حاصلضرب همین مساوي بدل مبلغ در بدل زمان حاصلضرب که کند اختیار را

 پرداخت متبادل به را مبدل تا شود می متعهد مبادل دوم سررسید در و دهد قرار مبادل اختیار در ،)باشد
 اوراق کلی نوع چهار در تواند می راستین مبادله شود. اوراق نمی استفاده بهره از نرخ این اوراق در. نماید
 مبادله اوراق و بانکی راستین مبادله اوراق خزانه، راستین مبادله اوراق مرکزي، بانک راستین مبادله
  .شود می صادر ارزي و ریالی و به صورت تجاري راستین

الیحه + 
  نامه آیین

سپرده   - 50 مسئله
  بانکی

گذاري و دریافت مازاد  نرخ بهره توسط مدیون مشخص شود سپردهاگر  گذاري در عملیات سپرده
گذار دچار اشکال نیست و شرعاً ممدوح است که قرض گیرنده مازادي را عالوه بر  توسط سپرده

ع متفاوت از قرضی است که نرخ این موضو. قرض دریافتی به قرض دهنده استحساناً بازگرداند
اي را براي  گذار از قبل نرخ بهره به عبارت دیگر سپردهاي براي آن شرط شده باشد.  بهره
اي را به عنوان تشکر به  و این بانک است که بهره نماید میشرط نکه بانک است  گیرنده سپرده
شرط کردن نرخ بهره در  بانکداري فعلی براي گریز از مشخص ونماید.  گذار پرداخت می سپرده
که نوعی کاله گذاردن سر خداوند است. به این  شود توسل میمشرعی  اي گذاري به حیله سپرده

-شود و در پایان سال  الحساب از طرف بانک اعالم می شکل که نرخ بهره به عنوان نرخ سود علی
تسویه حساب پرداخت و را هاي مزبور  به این نرخ افزوده و بهره سپرده -غالباً رقمی زیر یک درصد

به وضوح این عمل را حیله  »للقصود ةبع�العقود «و » ناتياالعمال �ل«قاعده کلی  ونمایند. د میقطعی 
  کند. شرعی قلمداد می

سپرده مبادله راستین   -103 حل
(RSD)  

بت گردد تا نس گذار با افتتاح حساب سپرده مبادله راستین ذیحق می : سپردهRSD(30سپرده مبادله راستین (
گذاري کرده است به همان میزان و براي  به مبلغ سپرده براي مدتی که منابع خود را در این سپرده سپرده

همان مدت از وام بدون بهره بانک استفاده نماید سپس وجه قرض گرفته شده را به بانک مسترد نماید. 
اي انتخاب کنند تا همواره میزان  هنمایند که ترکیبی از مبلغ و مدت را به گون گذار و بانک توافق می سپرده

گذاري تا زمان سررسید اول  حاصلضرب وجه در مدت براي هر دو قرض مساوي باشد. از زمان سپرده
گذار مقرض و بانک مقترض است و از زمان سررسید اول تا زمان بازدریافت منابع  است سپرده

تواند بصورت ریالی و ارزي افتتاح  ن میباشد. سپرده مبادله راستی گذار مقترض و بانک مقرض می سپرده
  شود.

الیحه + 
  نامه آیین
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کارت   - 51 مسئله
  بانکی

 به را خدمات و اموال شده تمام يبها ،کننده عرضه آن موجب به که است قرارداديعقد مرابحه 
 صورت به را آن ،سود عنوان به اضافی درصدي یا مبلغ افزودن با سپس و رساند می متقاضی اطالع
 به معین سررسیدهاي یا سررسید در غیرمساوي یا و مساوي اقساط به ،اقساطی یا یدفع نسیه ،نقدي

. باشد موجود قرارداد انعقاد هنگام در باید مرابحه قرارداد موضوع اموال. کند میواگذار  متقاضی
 ،یدکی لوازملیه، او مواد تهیه براي بازرگانی و خدماتی ،تولیدي واحدهاي نیاز رفعدر زمینه  بانک

 خانوارها نیازهاي و اجـاحتی مورد خدمات و کاالها سایر و زمین ،تأسیسات ،آالت ماشین ،زارکاراب
 به مبادرت متقاضی درخواست و سفارش به ،خدمات و مصرفی و بادوام کاالهاي،مسکن تهیه براي
 واگذار متقاضی به مرابحه عقد قالب در را آن سپس و نموده خدمات و اموال ین ا تملک و تهیه
با توجه به اینکه مرابحه به این شکل پوشاندن قصد ربا است خود نوعی حیله شرعی است و  .نماید می

شود. لذا با توجه به این موضوع نه  توان در آن محاسبه نمود وارد حریم ربا می نرخ بهره را از ابتدا می
ه گذاردن بر سر خداوند تنها گناه ربا را با خود به همراه دارد بلکه به گناه حیله شرعی که نوعی کال

تري نسبت به سایر عقود دیگر در  است نیز مشوب است. عقد مرابحه که تشریفات قانونی نسبتاً ساده
هاي اعتباري قرار داده شده که بدین  بانکداري تعریف شده در ایران دارد مد نظر براي صدور کارت

  نماید. طریق ربا را قانونی می

کارت مبادله راستین   -104 حل
(RSC)  

: خریدار (دارنده) کارت با رجوع به صادرکننده کارت درخواست RSC(31ارت مبادله راستین (ک
کند. از بابت این خدمت،  نماید تا صادرکننده مبلغ معینی را براي مدت معین در کارت شارژ می می

اصلضرب شود تا همان مبلغ را براي همان مدت یا ترکیبی از مبلغ و مدت را که ح دارنده کارت متعهد می
آن با مبلغ و مدت شارژ شده معادل باشد را در حساب بانک به عاریه بسپارد. کارت مبادله راستین 

  تواند بصورت ریالی و ارزي صادر شود. می

الیحه + 
  نامه آیین

پوشش   - 52 مسئله
 ریسک

براي ایجاد امنیت و اطمینان نسبی و نیز جلوگیري از ورود خسارت احتمالی و پوشش ریسک 
اي جدید استفاده  هاي درگیر باید از تدابیر و راهکارهاي مختلف بیمه بانک و طرفگذار،  سپرده
  شود.

هاي رایج و  بیمه  -105 حل
هاي جدید در ارتباط با  تعریف بیمه

 عملیات بانک

اي است. از اینرو عالوه  عملیات مالی تعریف شده در بانکداري راستین نیازمند سازوکارهاي جدید بیمه
گردد. در جهت حفظ حقوق و منافع  هاي جدید نیز تعریف می ج برخی بیمهاي رای بر محصوالت بیمه

هاي مالی و  گذار و کاهش ریسک و جبران خسارات احتمالی ناشی از مخاطرات مختلف فعالیت سپرده
هاي درگیر در ارتباط با بانکداري مشارکت راستین (هم در سیستم پایه  همچنین ایجاد اطمینان براي طرف

  اي جدیدي پیش بینی شده است. هاي مالی)، پوششهاي بیمه یستمو هم در زیرس

 نامه آیین

جریمه   - 53 مسئله
  تأخیر تأدیه

از مسائل رایج فعلی در بانکداري ایران موضوع جریمه تأخیر تأدیه است که منع اخذ آن از سوي 
برخی فقیهان موجب وارد آمدن خسارت به بانک و تشویق وام گیرنده به عدم ایفاي تعهدات وي 

ست. لذا باید راه حلی اصولی براي برخورد با این موضوع طرح نمود تا ضمن حفظ حقوق بانک ا
  منجر به اخذ رباي مضاعف نگردد.

روش اصولی برخورد   -106 حل
  زمانبندي طرح در با تغییر

  

بانک با نظارت بر عملیات اجرایی و مالی طرح هنگام تسویه حساب میزان تأخیر در انجام طرح را محاسبه 
نامه به پایان نرسد، امین مظنه قیمت بازار براي  کند. در صورتی که طرح در تاریخ مقرر در طرح و اعمال

نامه تحت عنوان زمان پایان طرح، براي  اي و درآمدي طرح را در زمان مقرر شده در طرح همه اقالم هزینه
هاي  بر اساس قیمت طرح محاسبه تغییر در جریان مالی طرح در اثر تأخیر حسب مورد از بازار استعالم یا

کند.  ها یا کاالهاي مشابه برآورد نموده و همراه با مستندات الزم ثبت و نگهداري می پایان یافته، دارایی
در حسابداري  معین ابطوبا استفاده از ر يدر اثر تأخیر در زمانبند جریان مالی طرحها بر  قیمت رییآثار تغ

گذار پرداخت  و از مجري دریافت و به سپردهمحاسبه  مشارکت راستین و بدون احتساب نرخ بهره
  .شود یم

  نامه آیین
 

حوادث قهري و غیرمترقبه از عوامل ایجاد اختالفات مالی ناشی از عدم ایفاي تعهد منبعث از 
بینی است. لذا الزم است موارد الزم در این موضوع با دقت بیشتري طرح و  رویدادهاي غیرقابل پیش

  رایی و عملیاتی آن بازینی و تعریف گردد.هاي اج حل راه

 و قهري حوادث  -107 حل
  غیرمترقبه

بینی و غیرقابل اجتناب است  حوادث قهري و غیرمترقبه (فورس ماژور) رویداد و پیشامدي غیرقابل پیش
پیوندد و در اثر بروز آن انجام تکالیف و تعهدات  که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد به وقوع می

شود. حل و فصل موارد ناشی از این حوادث در دستورالعمل مربوطه  و قراردادي غیر مقدور میقانونی 
  مشخص شده است.

  نامه آیین

طوالنی   - 54 مسئله
بودن فرآیندهاي 

  قضایی

طوالنی بودن فرآیندهاي قضایی استیفاء حق موجب خسارات زیادي به بانک و اطراف قرارداد آن 
  شود. می

گذار، مجري و غیره که روابط حاکم بر  مابین بانک، سپرده ی اختالفات و منازعات فیحل و فصل تمام  )حکمیت( داوري  -108 حل
آنان بر اساس بانکداري مشارکت راستین است، وفق دستورالعمل مربوطه و قانون آیین دادرسی 

  پذیرد. دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی از طریق ارجاع امر به داور مرضی الطرفین انجام می

 نامه نآیی
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کنترل   - 55 مسئله

  داخلی
گرایانه بوده و عملکرد ضعیفی دارند و مصوبات بانک  هاي کنترل داخلی در زمان حاضر آرمان نظام

  مرکزي در این ارتباط بیش ازآنکه اجرایی باشد ارشادي است. 
 پایش و بازرسی  -109 حل

  (OCM)عملیات 
که امکان بازرسی و کنترل : سیستم کامپیوتري مبتنی بر وب OCM(32(سامانه بازرسی و پایش عملیات 

  کند. هاي مختلف پرسنل بانک را به صورت آنالین فراهم می فعالیت
الیحه + 
 نامه آیین

نحوه   - 56 مسئله
  تخصیص منابع

گذاري منجر به عمر کم تأسیسات، تجهیزات، ساختمان،  اگر به هر دلیلی تخصیص منابع به سرمایه
اي باشد که  یا طراحی یا تولید آنها به گونهاي گردد  آالت یا به طور کلی کاالهایی سرمایه ماشین

هاي اقتصادي در ارتباط با همسوئی  استهالك آنها زیاد باشد، یا باعث افزایش هزینه سایر بخش
ها، تخریب  بکارگیري از محصوالت تولیدي آنها گردد یا عمالً تولیدات آنها باعث نضج نارسائی

روي در مصرف منابع  ها گردد عمالً با زیاده نسانها، یا کاهش عمر ا محیط زیست، افزایش بیماري
گذاري عمالً  هاي سرمایه ایم. در اثر اسراف منابع در فعالیت موجبات اتالف منابع را فراهم آورده

افتد که این به موضوع به معنی  اي کوتاه و جایگزینی سرمایه سریعتر اتفاق می عمر کاالي سرمایه
گردد تا بازدهی بنگاه حفظ گردد. صرف منابع  بیشتري مصرف میمنابع اتالف منابع جامعه است و 

دهد و نتیجتاً زمینه را  به معناي تقاضاي بیشتر براي منابع بوده و قیمت منابع را در اقتصاد افزایش می
نماید. صرف منابع بیشتر به معنی بکارگیري عوامل تولید بیشتر  ها ضیق می گذاري براي دیگر سرمایه
نیروي انسانی خواهد شد. لذا در اقتصاد کاالي کمتري تولید، نیروي انسانی بیشتري  و فراغت کمتر

بکار گرفته، عوامل تولید بیشتري صرف تولید، تقاضاي عوامل تولید بیشتر و قیمت آنها باالتر 
شود. اگر حیطه بکارگیري منابع در  رود و نهایتاً کارائی و رفاه جامعه کمتر می می

ها گردد یا  ی باشد که موجب تخریب محیط زیست و کاهش عمر متوسط انسانهای گذاري سرمایه
اي دیگر تحقق یافته است.  ها به درمان بیشتر شود عمالً اسراف منابع به گونه سبب شود تا نیاز انسان

الگویی براي به معنی توسعه پایدار ها عمالً منطبق با اصول  اصالح شیوه تخصیص منابع در بانک
اي که  به گونهاست مصرف منابع جهت حصول نیازهاي بشر و همزمان حفظ محیط طبیعی استفاده و 

باشند بلکه در آینده نامتنهی نیز بتوان آنها را تاًمین  ءنیازهاي بشر نه تنها در زمان حاضر قابل احصا
و ها  هاي مشخص در ارتباط با بخش اي از استانداردها و دستورالعمل نیازمند مجموعهلذا  نمود.

الرعایه  گذاري آنها را الزم موضوعات هستیم تا هنگام تخصیص و مصرف منابع بانکی براي سرمایه
  نمود.

مصرف  الگوي اصالح  -110 حل
  منابع

گذاري در جهت منع اسراف و  به منظور اصالح الگوي مصرف منابع بانکی و تولید محصوالت و سرمایه
تصادي و اجتماعی آن بیش از ربا است و همچنین تبذیر و جلوگیري از اتالف منابع که تبعات زیانبار اق

  شود.  وري، بانک مکلف به رعایت موارد مشخص در عملیات بانکی می افزایش بهره

 الیحه

  تعدد شعب  - 57 مسئله

هش تعداد شعب و اک  -111 حل  باشد. ها بسیار زیاد و بار مالی ناشی از آن بسیار زیاد می تعداد شعب فیزیکی بانکدر حال حاضر 
  هاي دیگر نکاستفاده از شعب با

 يبرا گریکدیخدمات متقابل بانکها از  دیو خر یکیزیشعب ف یجیکاهش تدر ییبه منظور صرفه جو
در جهت کاهش  دیها با شعب. بانک هیرو یاز تعدد و تراکم ب يریو جلوگ انیمشتر یانجام امور بانک

 زهیخود را مکان یاتیلعم يها ستمیخود س انیبه مشتر یارائه خدمات بانک لیو تسه یاتیعمل يها نهیهز
 یجیامن و اصالح نموده و با کاهش تدر ،يخود را اقتصاد یاتیعمل يندهایمجدد فرآ یکنند و با مهندس

 گریکدیها از  خدمات متقابل بانک دیشعب و خر هیرو یاز تعدد و تراکم ب يریو جلوگ یکیزیشعب ف
پرسنل مازاد خود را  ،یمال اتخدم يها تیالفع يمناسب برا نهیزم جادیو ا انیمشتر یانجام امور بانک يبرا

)، واسط، نیناظر (ام اب،یچون ارز یمشاغل لیمکمل از قب یالزم به بخش خدمات بانک يها با آموزش
 نیگر، سبدگردان، شرکت تأم بازارگردان، ناشر، معامله اب،یارزش ،يگذار هیکارگزار، مشاور سرما

 ،یمؤسسه اعتبارسنج ،یاطالعات مال ردازشمؤسسه پ ،يندب مؤسسه رتبه ،يگذار هیصندوق سرما ه،یسرما
  ندیمنتقل نما رهیو غ یمال ITمؤسسه خدمات 

الیحه + 
  نامه آیین
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اراضی   - 58 مسئله
  موات

در حال حاضر اخذ تسهیالت بر اراضی موات با اشکاالت قانونی همراه است. لذا جهت فراهم 
زي، صنعت، معدن، مسکن و هاي کشاور ایجاد اشتغال و توسعه بخشآوردن شرایط توسعه و 

گردشگري و آبادانی و عمران مناطق مختلف بایست به بانک اجازه داده شود تا طبق شرایط معین 
  هاي اقتصادي در این اراضی اقدام نماید. نسبت به تأمین مالی طرح

موات از  اراضی احیاي  -112 حل
  طریق تأمین منابع

گردد را با رعایت قوانین مربوطه  ت ارائه میهایی که به منظور احیاي اراضی موا تواند طرح بانک می
تواند اراضی موات که سند مالکیت رسمی آن به نام دولت ثبت و صادر  تأمین مالی کند. دولت می

گیرد را در صورتی که مجري طرح خود در آن  گردیده و به منظور احیا در اختیار متقاضیان قرار می
رعایت موازین قانونی به نام مجري یا در صورتی که در رهن  برداري برساند با اراضی را به مرحله بهره

ما بین حق جانشینی براي بانک متصور باشد، به نام بانک یا  بانک قرار گرفته باشد یا بر اساس قرارداد فی
هاي کشاورزي،  شخص مورد نظر بانک به جانشینی منتقل نماید. در راستاي ایجاد اشتغال و توسعه بخش

هاي دولتی متولی امالك  سکن و گردشگري و آبادانی و عمران مناطق مختلف دستگاهصنعت، معدن، م
  شوند تا از متقاضیان واجد شرایط حمایت کنند. مکلف می

  الیحه

  پولشویی  - 59 مسئله

یابد و لذا باید براي الزام همگان به رعایت  گریزي نیز توسعه می هاي قانون با توسعه جوامع، شیوه
نطبق با شرایط اجتماعی جامعه و مبتنی بر دانش و فنآوري روز بکار هائی مدرن و م قانون شیوه

  هاي اشخاص سایه اندازد. گرفت تا نظارت قانون بر ابعاد معین فعالیت

سیستم کشف پولشویی   -113 حل
(MLD) 

و  يو اعتبار یها و موسسات مال بانک هیو مبارزه با آن کل ییپولشو اتیدر کشف عمل لیبه منظور تسه
با  قیاشخاص را جهت تطب یبانک يها ند اطالعات تراکنشگرد می لحسنه مکلفقرض ا يها صندوق

 يمعامله و برا رفروش) مربوط به مبادله کاال و خدمت در ه يمعامالت (فاکتورها یاتیاطالعات اسناد مال
 يالزم برا نهیمذکور زم يقرار دهند. شورا ییمبارزه با پولشو یعال يشورا اریهر شخص، در اخت

 يو فناور يوتریکامپ يو با استفاده از نرم افزارها زهیرا بطور مکان ییو کشف ظنّ عمل پولشو يکاو داده
  .آورد یاطالعات و ارتباطات فراهم م

 قیتطب یکیو الکترون يساختار طی) شراMLDکشف پولشویی ( ستمیس 33)MLDکشف پولشویی ( ستمیس
  .آورد یفراهم مپولشویی براي کشف عملیات  را یبا اطالعات بانک یاتیاطالعات مال

 الیحه

         

4- 
سیستم یکپارچه بانکی

 

اي  جزیره  - 60 مسئله
بودن حوزه فعالیت نرم 

  افزارها

افزاري با  هاي نرم افزارها با یکدیگر عمالً باعث شده که همگامی سیستم عدم ارتباط سیستماتیک نرم
گر اجرا و از مواهب ها را در ارتباط با یکدی یکدیگر به شدت پائین باشد و نتوان این سیستم

  یکپارچگی آنها بهره برد.
هاي داخلی  همین موضوع در ارتباط با عملیات بانکی خارجی قابل مشاهده است. ارتباط میان سیستم

  طلبد.  ها را می المللی حاکم بر ساختار و نقل و انتقال داده و خارجی رعایت استانداردهاي بین
خروجی  (Query)هاي  یرمکانیزه که از گزارشات و پرسشهاي نظارتی مکانیزه و حتی غ لذا سیستم

هاي مختلف قابل انطباق نیستند و  کنند به دلیل ناهماهنگی تعاریف در سیستم از سیستم استفاده می
  باشد. نتیجتاً عملکردها به سهولت قابل تطبیق و نظارت نمی

 محصوالت براي دیجیتالی توزیع کانالهاي توسعه عدم کامل، اسالمی Core banking استقرار عدم
 درون موثر عوامل جمله از فناوري بر مبتنی فرآیندهاي مجدد مهندسی بکارگیري عدم اعتباري،
  .است کشیده چالش به را ایران بانکداري نظام که است دیگري سازمانی

طراحی و معماري   -114 حل
  جدید

المللی و  تانداردهاي بینتدوین اصول اجرایی و تعریف مسئله براي طراحی و معماري مجدد براساس اس
  هاي جدید. هاي اجرایی براي تولید و نصب و آموزش و اجراي سیستم اندازي پروژه راه
  

 نامه آیین

استانداردهاي   -115 حل
  المللی بین
  هاي نظارتی سیستم  -116 حل

توسعه   - 61 مسئله
  بانکداري الکترونیک

. است افزاري نرم سترهايب جمله از مختلفی بسترهاي مستلزم الکترونیک بانکداري و تجارت اجراي
 موجب نقاط تمام در اینترنت در آن بودن اجرا قابل و سکو به وب تحت هاي برنامه نبودن وابسته
 و دهنده سرویس هاي برنامه رونق. است ها سیستم سازي مجازي از ناشی سربار هاي هزینه کاهش
 توانائی با ها دهنده سرویس در قدرتمند اطالعاتی بانکهاي گسترش همچنین و گیرنده سرویس
 و امن هاي پروتوکل استفاده همچنین و پیشرفته رمزنگاري روشهاي بکارگیري و سازي یکپارچه
 آسودگی موجب اطالعات، از خودکار پشتیبان تهیه قابلیتهاي و اطالعات امنیت جهت ها فایروال

  بسترها و ساختارها:  -117 حل
  قانونی

  سخت افزاري
  نرم افزاري

  هاي ارتباطی شبکه
  فرهنگی

المللی و  تدوین اصول اجرایی و تعریف مسئله براي طراحی و معماري مجدد براساس استانداردهاي بین
  هاي جدید. هاي اجرایی براي تولید و نصب و آموزش و اجراي سیستم اندازي پروژه راه
  

 نامه آیین
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 تولید در امنیت قولهم به پیش از بیش افزاري نرم بزرگ شرکتهاي. است شده بانکداران و مشتریان
 کمی افزایش جاي به 21 قرن در بطوریکه اند، ه اندیشید وب تحت هاي برنامه و عامل هاي سیستم
 تولیدکنندگان توجه مورد اخیر سالهاي در که آنچه. است داشته قرار نظر مد کیفی ارتقاء افزارها نرم
 است، المللی بین استانداردهاي یترعا گرفته، قرار الکترونیک بانکداري و تجارت افزارهاي نرم

 قابلیتهاي اینکه یا و داد توسعه گذاري سرمایه  هاي هزینه کمترین با را افزارها نرم بتوان بطوریکه
 از استفاده و طرح. نمود فراهم اطالعاتی سیستمهاي سایر با را چندسویه یا و دوسویه تعاملی

  سیستم عملکرد در و است کارها و کسب شدن جهانی مهم هاي زمینه از عمومی استانداردهاي
 سازي یکپارچه و تعامل مکانیزاسیون جامع طرحهاي آغازین حرکت در نگرش این ایران بانکداري

 دولتی رغم به بانکها حاالت اکثر در و گرفته قرار توجه مورد کمتر اطالعاتی هاي سیستم معماري در
 خود الکترونیک بانکداري هاي  سیستم سعهتو و بهبود جهت در هم از جدا جزایري مانند بودن

 سازي یکپارچه سیاستهاي اجراي و تدوین و مند نظام هماهنگی جهت است ضروري. اند کوشیده
  . شود ایجاد مهم این انجام جهت فعال بانکی بین مشترك اطاق یک بانکی اطالعات استانداردهاي

 وجود نیازمند حقوقی و افزاري نرم ترهايبس به نیاز رغم علی الکترونیک بانکداري و تجارت اجراي
 ارتباطات، و مخابرات تجهیزات جمله از :مخابرات -افزار سخت و رایانه -افزار سخت فنی بسترهاي
  . باشد می موبایل و تلفن رایانه،
: از عبارتند الکترونیک بانکداري و تجارت راستاي در افزارها سخت از بکارگیري حرکت سیر

 در پیشرفت تناسب به حسابداري عملیات و اداري امور کردن مکانیزه جهت هرایان از استفاده
 سخت بکارگیري با که اینترنت نهایت در و اینترانت ایجاد داخلی، هاي شبکه ایجاد ، آن فناوریهاي
 خطوط و موبایل، تلفن خطوط طریق از که ،Real time تراکنشهاي انجام جهت متناسب افزارهاي
 در نیاز مورد افزارهاي سخت دیگر بعبارت. پذیرد می صورت ماهواره پرسرعت و اختصاصی
شخصی،  هاي رایانه ، بزرگ هاي رایانه: ها رایانه انواع از عبارتند الکترونیک بانکداري و تجارت

 روتر، انواع نوري، فیبر ماهواره، ها، پایانه موبایل، شهري، تلفن مخابراتی خودپردازها، تجهیزات
  .برد نام توان می را غیره و براتی،مخا هاي سوئیچ

 قطع همچون سیستمی درون ابعاد در الکترونیک بانکداري هاي ریسک انواع مدیریت سازوکارهاي
 نفوذهاي چون سیستمی برون یا دیجیتالی، کانالهاي در اختالل و شدن متوقف سیستمها، در اختالل و

، Phishing هویت، جعل بانکی، کارتهاي شدن دزدیده اطالعاتی، هاي سیستم به غیرمجاز
Pharming ،Skimming شود شامل و بسیاري موارد دیگر را.  

  تحریم
  استانداردها

  امنیت
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نظارت   - 62 مسئله
  یکپارچه بانک مرکزي

 کارآمد نظـارتی نظام یک از برخورداري اي براي پنج اصل پایه و بیست از متشکل بال اساسی اصول
  34:باشند می ذیل موارد به مربوط اصول این باشد. می
  موثر بانکی نظارت براي الزم هاي شرط پیش
  ساختار و مجوز صدور
  احتیاطی الزامات و مقررات
  مستمر بانکی نظارت روشهاي
  اطالعاتی نیازهاي
  بازرسان رسمی اختیارات
   مرزي برون بانکداري

طالعات و هاي مبتنی بر فنآوري ا توان از طریق سیستم در حال حاضر بسیاري از موارد فوق را می
  ارتباطات محقق نمود. 

طراحی و معماري   -118 حل
سیستم یکپارچه نظارت بانک 

  ها مرکزي بر بانک

المللی و  تدوین اصول اجرایی و تعریف مسئله براي طراحی و معماري مجدد براساس استانداردهاي بین
  هاي جدید. هاي اجرایی براي تولید و نصب و آموزش و اجراي سیستم اندازي پروژه راه

 نامه ینآی

اطالعات   - 63 مسئله
  مشتري

قوانین و مقررات جاري کشور و  اجرایی گامهاي از یکی راستاي در مشتریان اطالعات سامانه
 صورتهاي و اطالعات تمامی مرکزي بانک سامانه، این است. از طریق پولشویی با باالخص مبارزه

 را مشتریان تجاري اطالعات و مالیاتی هاي اظهارنامه برگشتی، چکهاي وامها، حسابها، شماره مالی،
تواند  آوري شده عملیات مالی مظنون را می کاوي اطالعات جمع داده .کند و پردازش می آوري جمع

  گزارش نماید. 

طراحی و معماري   -119 حل
  سیستم یکپارچه اطالعات مشتریان

لی و المل تدوین اصول اجرایی و تعریف مسئله براي طراحی و معماري مجدد براساس استانداردهاي بین
هاي جدید. این تمهیدات  هاي اجرایی براي تولید و نصب و آموزش و اجراي سیستم اندازي پروژه راه

 ارزش بر مالیات سیستم باشد موثر پولشوئی کشف در تواند می که مهم هاي سیستم از همگام با یکی
 را اقتصاد در مالی عمده معامالت کلیه تقریباً تواند می شود اجرا کامل اگر سیستم این. باشد می افزوده
 یک افزوده ارزش بر مالیات سیستم. کند جلوگیري مالیاتی فرار از و دهد قرار نظارت و پوشش تحت
 براي مودیان که این به توجه با. هستند مالیات مامور عمالً مالیاتی مودیان همه و است خوداجرا سیستم
 سایر معامالت میزان خود به خود شناسایی زمینه ندهست فاکتور ارائه به ملزم مالیاتی اعتبار از استفاده
 اطالعاتی سیستم یک باشد، صحیح افزوده ارزش بر مالیات اجراي چنانچه. نمایند می فراهم نیز را مودیان
 اقتصادي فعالیتهاي و مبادالت شفافیت به که آید می بوجود تجاري مبادالت و معامالت از کامل
 اقتصادي هاي تبادل مالی لحاظ از غیرانتفاعی یا انتفاع قصد به مالی یا تجاري عملیات انجامد. کلیه می

 انتقال و معامله هر با همچنین. باشند می افزوده ارزش بر مالیات سیستم اطالعاتی نظام مشمول که هستند
 از اطالع دو. باشد داشته وجود دار وعده یا نقدي از اعم پولی دریافت و پرداخت یک باید خدمت یا کاال
 و خلل باید نباشند هم بر منطبق اگر و هستند تطبیق قابل پولی اطالعات و کاالیی اطالعات یعنی معامله هر
 و ساختاري شرایط) MLD( پولشوئی کشف سیستم. باشد داشته وجود معامله در پولشوئی نوع از ظنّی

 اي گونه به الزم شرایط چنانچه. آورد می فراهم را بانکی اطالعات با مالیاتی اطالعات تطبیق الکترونیکی
 نظارت کشور مالیاتی سازمان و نماید بانکی شبکه از استفاده به ملزم را زیرزمینی اقتصاد معامالت اطراف
 تطبیق طریق از زیرزمینی اقتصاد عملیات باشد داشته کاالها نقل و حمل و عمده معامالت بر خاص

. است رهگیري و کشف قابل) MLD( پولشوئی کشف سیستم در پولی اطالعات و معامالت اطالعات
 تا شود تشکیل دارائی و اقتصادي امور وزارت در باید خاصی تشکیالت و سازمان عملیات این انجام براي

  .نماید پردازش و دریافت را مالیاتی و بانکی اطالعات

 نامه آیین
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برقراري   - 64 مسئله
ارتباط بازارهاي اوراق 

  ها بهادار و بانک

 فروش و خرید بازارهاي عنوان به حاضر حال در) OTC( برپیشخوان وب بر نیمبت افزارهاي نرم
 و دهنده وام بین مالی گري واسطه. دارند فراوان استفاده مورد مالی مشتقه ابزار و بهادار اوراق
 مالی بازارهاي در نیز وب بر مبتنی افزارهاي نرم طریق از تجاري شیوه یک عنوان به نیز گیرنده وام
 آنی صورت به را تسویه عملیات و بوده آنالین ها شبکه این غالب. است نموده باز را خود جاي
ها  ارتباط سیستماتیک بازارهاي برپیشخوان با بازارهاي اوراق بهادار و بانک مسلماً. دهند می انجام
  تواند به کارایی این بازارها و رونق آنها بیانجامد. می

طراحی و معماري   -120 حل
باط بازارهاي سیستم یکپارچه ارت
  ها اوراق بهادار و بانک

پورتال ثبت اطالعات  )»NSSSS(سیستم تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي «بانک مرکزي تحت سامانه 
ها نیز نسبت به ثبت  نماید. بانک ها و مجریان بانکداري مشارکت راستین را طراحی و فعال می طرح

ها  اري مشارکت راستین در پورتال ثبت اطالعات طرحهاي تأمین مالی شده از طریق بانکد اطالعات طرح
ها صورت  نمایند. از سوي دیگر بانک همگام با پرداخت وجه به مجریان به صورت آنالین اقدام می

نمایند. سیستم مزبور باید توانایی ثبت و بهنگام  هاي راستین منتشره خود را در این سیستم ثبت می گواهی
ه صورت آنالین براي هر معامله، تسویه، افزایش سرمایه یا هرگونه عملیات ها را ب شدن اطالعات گواهی

هاي خود داشته باشد. سامانه یکپارچه تسویه  هاي راستین در پایگاه داده انتقال و خرید و فروش گواهی
  هاي کلی معینی را خواهد داشت.  مشخصات و قابلیت (NSSSS)اوراق بدون کاغذ غیرربوي 

 نامه آیین

ت امنی  - 65 مسئله
  ها پرداخت

ها در تجارت الکترونیک و بانکداري الکترونیک نیاز به نهاد  یکی از مسائل مهم در امنیت پرداخت
واسط و مطمئن است که بتوان از طریق آن عملیات پرداخت را بطور امن انجام داد. در غیر این 

هدید هاي فروشندگان را ت سایت صورت مخاطرات زیادي عملیات پرداخت مشتریان در وب
  نماید. می

نهاد واسط براي   -121 حل
  هاي الکترونیک پرداخت

هاي الکترونیک بین پرداخت کننده و دریافت کننده، بدون در اختیار  طراحی نهاد واسط براي پرداخت
هاي  در پرداخت PAYPALها مانند  گذاشتن مشخصات هویتی، شماره کارت یا حساب و سایر شناسه

  خرد.

 نامه آیین

مزایده   - 66 مسئله
  وثایقاموال و 

هاي احتمالی و کندي انجام عملیات در برگزاري  ها و سؤاستفاده ناکارایی عملیاتی در انجام مزایده
ها و همچنین محلی بودن اعالنات و نارسایی در اطالع رسانی و بسیاري از موارد دیگر  مزایده
  ها مهیا گردد. طلبد تا سیستم کارایی براي انجام مزایده می

 تخصصی سایت وب  -122 حل
  یکپارچه بصورت اموال دهمزای

براي وثایق منقول و غیرمنقول » (CRS)سامانه ثبت وثیقه «اداره ثبت اسناد و امالك کشور نسبت به ایجاد 
ها، دفاتر اسناد  کند. بانک به صورت یکپارچه اقدام و مراتب را جهت اجرا به دفاتر اسناد رسمی ابالغ می

ثبت اسناد و امالك کشور هنگام ترهین و مراجع  رسمی و سایر مراجع ذیصالح به تشخیص سازمان
سامانه «قضایی هنگام بازداشت اموال اعم از منقول یا غیرمنقول اطالعات مرهونه یا مال بازداشتی را در 

نمایند.  این سامانه یکپارچه بوده و با تطبیق اطالعات ارائه شده مال ترهینی در  ثبت می» (CRS)ثبت وثیقه 
کند بدین منظور که مال  سامانه مرهونه را بر اساس یک شناسه منحصر به فرد ثبت میهاي  پایگاه داده

مورد نظر قبالً به رهن کسی نرفته یا توسط اشخاص یا مراجع صالحه بازداشت نشده باشد. سامانه این 
از  ها و اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند ها و سایر نهادها و سازمان آورد تا بانک امکان را فراهم می

هاي ضمانت ثبت شده در سامانه به صورت  هاي منقول و غیرمنقول و گواهی وضعیت ترهین دارایی
هاي وثایق موضوع اجراي  آنالین استعالم کنند. از طرفی در راستاي ایجاد فضاي سالم براي انجام مزایده

اموال به صورت سایت تخصصی مزایده  مفاد اسناد الزم االجرا، سازمان مزبور اقدام به تأسیس وب
نماید. این پایگاه داده به طور  و با امکانات انجام مزایده می اي هاي داده رابطه یکپارچه و با قابلیت پایگاه

  است. (CRS)پویا متصل به سامانه ثبت وثایق 

 نامه آیین

         

5- 
فرآیندهاي اجرا

 

فاز اجراي   - 67 مسئله
  تحول بانکی

تار بانکی است که نهادي هرچند موقتی باید مراحل مسئله اجرا یکی از مراحل مهم در اصالح ساخ
اجراي اصالحات در ساختار بانکی را پیگیري نماید تا اصالحات مد نظر به مرحله نهایی و مقصود 

  اصلی آن برسد.

هاي مصوب ناشی از اصالح ساختار  نامه سازي گروه نظارت بر فرآیندهاي اجراي قوانین و آیین آماده  سازماندهی  -123 حل
کیل تش  بانکی

نهاد ناظر 
بر اجراي 

 اصالحات 

  ساماندهی  -124 حل
  نظارت بر اجرا  -125 حل
  آموزش و تربیت  -126 حل
  صیانت و حل اختالف  -127 حل
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  الزم براي اصالح نظام بانکیگزارشات خروجی 
  مستندات پشتیبان در ارتباط با هر ردیف از جدول فوق شامل:  -1

  طرح مسئله موجود
  مطالعات تطبیقی

  ل پیشنهاديروش ح
  بانکیاصالح نظام الیحه  -2

  داريبانکالزامات جدید بخش اول: 
  بخش دوم: بانکداري راستین

  هاي قانونی بخش سوم: اصالحیه
  ی مطرح خواهند شد.بانک اصالح نظامهاي مرتبط با بانکداري راستین تدوین و مابقی به صورت تکالیف و الزامات قانونی در الیحه  هاي اجرایی درباره ردیف نامه آیین -3
  
  
  
  
  

                                                           
1 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS) 

  spxhttp://www.cbi.ir/page/2741.a ، بانک مرکزي ایران.گانه براي نظارت بانکی موثر 25اصول  2
3 Rastin Swap Bond (RSB) 

 . تهران1393محمد آریا، موانع قانونی و اداري فعالیت مطلوب بانکی، بانک کشاورزي،  4
 . تهران1393محمد آریا، موانع قانونی و اداري فعالیت مطلوب بانکی، بانک کشاورزي،  5
 . تهران1393ي، محمد آریا، موانع قانونی و اداري فعالیت مطلوب بانکی، بانک کشاورز 6
  http://www.cbi.ir/simplelist/2739.aspxاصول مدیریت ریسک، بانک مرکزي ایران.   7

8- Activity Based Costing 
9 Interbank Withdrawal Protocol (IWP) 

 شود. عالیت گفته میهاي در حال ف دارایی مولد: به دارایی بنگاه 10
 شود که قابلیت اجاره دارند. ها گفته می دارایی اجاري: به آن دسته از دارایی 11
 شود. هاي مشابه گفته می هاي زراعی کشت نشده و دارایی هاي ازکار افتاده و تعطیل و زمین دارایی موات: به بنگاه 12

13 Collateral Registration System 
14 Mortgage Securitization System (MMS) 
15 Serial Commitments Clearance (SCC) 
16 Over The Counter (OTC) 
17 Rastin Certificate Market (RCM) 
18 Crowd Funding System (CFS) 
19 Joalah Financial Sharing (JFS) 
20 Modarebah Financial Sharing (MFS) 
21 Installment Financial Sharing (IFS) 
22 Rent Financial Sharing (RFS) 
23 Bail Financial Sharing (BFS) 
24 Rastin Group Funding (RGF) 
25 Rastin Personal Security (RPS) 
26 Rastin Social Takaful (RST) 
27 Sponsor Crowd Funding (SCF) 
28 Peer to Peer Loan (PPL) 
29 Rastin Swap Bond (RSB) 
30 Rastin Swap Deposit (RSD) 
31 Rastin Swap Card (RSC) 
32 Operation Control and Monitoring System (OCM)  
33 Money Laundering Detection System (MLD)  

   http://www.cbi.ir/page/2741.aspx  ، بانک مرکزي ایران.گانه براي نظارت بانکی موثر 25اصول  34

http://www.cbi.ir/page/2741.a
http://www.cbi.ir/simplelist/2739.aspx
http://www.cbi.ir/page/2741.aspx
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  اصالح نظام بانکی  يشنهادیروش پ
ها  یژگیبا توجه به و یرد و هر سازمانیگ یمختلف به انحاء مختلف صورت گرفته و م يها ر در سازمانییت تغیریمد
ت یریات تحول سازمان و مدیه در نظرکرد یگ یش میرا پ یه سازمان در آن قرار دارد روش خاصک یتیط و موقعیو شرا
  م. یپرداز ینجا به آنها نمیور است و در اکر مبسوطاً مذییتغ

 يندهاید و قطع فرآیجد يندهایبا فرآهمساز کردن سازمان ش گرفت تا با یدر پ يراهبرد یروش دیبه هر حال با
مسو نمود. ه يروهایل به نیها را تبد سازمان، مقاومت دیجد اهدافبا نان کارکهمسو ساختن ارا و کثمر و نا یمزاحم و ب

سازمان را در  یو منابع انسان تحوالت هماهنگ شود رات وییه بهتر بتواند با تغکد اتوسعه د یسازمان را در جهت دیلذا با
سازمان و  ن شودیز تامین آنها يازهایستم، نیس يتهایمامور سازمان و دیجدف اهداه ضمن تحقق کد رکت یهدا یجهت

  ند. کرا حفظ  آن و نقش برسد يفایا رد وکاز عمل یبتواند به سطح مطلوب
ها  ها انسان در سازمان يرییهر نوع تغ اساساما  باشند یم يافزار سختهم و  يافزار نرم هم، ر در سازمانییتغ حلامر
رات ییشود تغ هاددر مقابل آن مقاومت نشان درش انسانهاست و چنانچه یازمند پذین ها سازماندر  راتییمواجهه با تغ .هستند
ه بدنه کباشد  یر به گونۀ خاصیپ ير مخصوصاً در سازمانهاییت تغیرید مدیده مواجه خواهد شد. لذا بایائل عدبا مس

شبرد اهداف سازمان را مد نظر یپ يبرا یافکزش یرد و با اعتقاد به آن انگیسازمان بتواند آن را در طول زمان مناسب بپذ
  قرار دهد. 

 يباشد. باغبانان برا یه تلخ مین به درخت پایریوند زدن شاخۀ درخت شیپن روش به مثابه یا یعمل يشنهادیروش پ
اد ین و زیریش يها وهیه بتواند مک یا تلخ به درختیت نازل یفکیبا  یوه ولیا با میوه و یم مکشه و یه پر ریل درخت پایتبد

رده کدهند و از آن مراقبت  یر مه قرایر پوست درخت پایوند در زیپ يها وهین را با شیریشاخه از درخت ش یکبدهد اول 
شه را یرده و تعامل رکه را هرس یدرخت پا يها م شاخهکم کد. سپس ید و با آن تعامل مثبت نمایوند را قبول نمایه، پیتا پا

ند و ینما یج قطع میدرخت تلخ را به تدر يها د شاخهیگرد يوند قویه پک یند. پس از مدتینما یت میوند تقویبا شاخه پ
له ینوسیگردد و بد ین میریوند شیپ يها درخت از نوع شاخه يها ل شاخهکماند و  یم ین باقیریوند شیپ يها هفقط شاخ

  رد. یگ یر صورت مییتغ
 يریارگکدر خصوص ب کیجاد تحول ساختار بانیه در اکر قابل توجه است ییت تغیریبات در مدین ترتیمشابه ا

 ياریوند زد و بسیبه درخت پ يدیجد يندهاید فرآین اساس بایبر ارد. یار گتواند مد نظر قر یم يدارکد بانیجد يها وهیش
  باشند را قطع نمود.  یدر مخالفت اهداف سازمان م یو عمل يه از لحاظ نظرک یندهائیاز فرآ

  دیجد يندهایوند فرآیپ
وند یپ کبان به يدیجد يها ندیست ابداعات و فرآیبا یم کجاد تحول در بانیا ير آن رفت براکه ذکهمانطور 

 يها یژگیست ویبا ید میجد يها هیند. رویجاد نمایا کر را در بانییار مراحل تغکندها بتوانند بطور خودین فرآینمود تا ا
   پردازیم. خاصی داشته باشند که اینجا به آن نمی

 کیبان یفعل در نظام ید تحوالت خاصیبا اسالمی راستین و اصالح نظام بانکی کشور يدارکردن بانکاده یپ يبرا
ر ساختار ییها و تغ کبان یشرع يها لهیبدون ربا تا حذف ح کیات بانین تحوالت از اصالح قانون عملیبوجود آورد. ا



37  

اعم این نکات دیده شده و همانطور که از جدول فوق قابل استنباط راستین  يدارکشود. در بان یآنها را شامل م یسازمان
  داري فعلی ایران و ارتقاء آن به بانکداري اسالمی واقعی راه حلی ابداع شده است.است براي هر مشکلی از مشکالت بانک

  ندهایهرس فرآ
بدون ربا مصوب  کیات بانیاز عقود مطرح در قانون عمل ياریه بسکتوان نشان داد  یران میموجود ا يدارکدر بان

، مرابحه نید و فروش دیخرو  یکشرط تملاجاره به ، یفروش اقساطق ربا، عقود یف دقیهستند. براساس تعر يربو 1362
م ربا هستند. ین است وارد در حریه دیون در تأدیمد یل عدم توانائیبهره به دل از اخذ بهره بر یه ناشک یبکمر حربو 

 يگذار هیسرما، یت حقوقکمشار، یت مدنکمشار، (وام بدون بهره) یکوام نق عقود یالت از طریتسه ياعطامشخصاً 
گردند.  یم ربا خارج میط خاص از حریت شرایبا رعا اجاره و مساقات ،مزارعه ،جعاله ،معامالت سلف، مضاربه، میمستق

 شود ین مییه نرخ مال االجاره از قبل تعکه بهره ندارد و اجاره ک(قرض الحسنه)  یکوام ن ين عقود به استثنایدر همۀ ا
  گردند.  یم يون صورت ربیر این و شرط شود در غییش تعید نرخ بهره از پینبا

عد حذف ربا در س د و فروش یخر، یکاجاره به شرط تمل، یفروش اقساطچون  يد عقودیعمالً با کیستم بانیاز ب
عد کحذف  کیات بانیج از عملین را بتدریه دیر در تأدیتأخ بکمر حربو  نید ه کرشفاف یات غید عملیت بایشفافرد. از ب

 یدست یات مالیها و عمل تیل شوند. فعالیآورد تعط یندها را فراهم میت فرآنۀ استفاده نادرسیزم یموجب ابهامات و حت
ر مستند، یر استاندارد، غیارا، غکات نایاطالعات بدهند. عمل يبر فنآور یو مبتن ینیات ماشیخود را به عمل يحذف و جا

مات یل گردند. تقسیت تعطسیبا یت میرجذاب، بدون نظارت و مسؤولیز، غی، مخاطره آمکر با اهداف و منافع بانیمغا
ر یفه توسط چند مدیوظ یک يگر یمتداخل و متول سلسله مراتب و يارکمتداخل  يف و مرزهایوظا كبا اشترا يادار
ان برداشته یو از م یست شناسائیبا یکراتکت اتویریمد و ف پرسنلیتضع و یت شغلیرضاد حذف شوند. موجبات عدم یبا

 شف هستند.کقابل  کجانبه در بان همه یبررس یکات با کن نیا ینیق عیشوند. مصاد

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

  یمستندات فارس

  کتب و گزارشات تفصیلی فارسی

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

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

رضا ی، علییده سرایز یسید نفیان، سعید صالحیراستوار، سعی، آذرنگ امیمینع ی، مهستیگینا آقابیبیدآباد، ژ بیژن .2
. (کتاب) یوالئ یلیا خلیپور، ناد ییفرد، محمد صفا ياری، محمود الهیخانید شیپور، سع نیژن حسی، بيبر زاده چلهیمهد

 .1387ران، یا یمل ک، بانيزیر قات و برنامهی، اداره تحق(PLS)ان راستین یت در سود و زکمشار يدارکبان یلیطرح تفص
http://www.bidabad.com/doc/detailed-pls.pdf  

http://www.bidabad.com
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed-pls.pdf
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رضا ی، علیئزبده سرا یسید نفی، سعیعیرضا شفیراستوار، ابوالفضل هزاوه، علی، آذرنگ امیگینا آقابیبیژن بیدآباد، ژ .3
فرد، محمد  ياری، محمود الهیاشفک، محمد یبر شالک، اینیحس ید علیپور، س نیژن حسی، بيداود اتیح یزاده، عل يمهد
ت کمشار یلی. (کتاب) طرح تفصيرک، شایوالئ یلیا خلی، نادیمینع یاله زاده، مهست نی، باقر عيوثرک یپور، عل ییصفا
 . 1389ران، تهران یا یمل ک، بان(PLS)ان راستین یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(MFS)مضاربه  یمال

http://www.bidabad.com/doc/detailed-mfs.pdf  
 یزاده، عل يرضا مهدیل، عیزبده سرائ یسید نفی، سعیعیرضا شفیراستوار، ابوالفضل هزاوه، علیبیژن بیدآباد، آذرنگ ام .4
 یپور، عل ییفرد، محمد صفا ياری، محمود الهیاشفک، محمد یبر شالک، اینیحس یدعلیپور، س نیژن حسی، بيداود اتیح
 یت مالکمشار یلی. (کتاب) طرح تفصيرک، شایوالئ یلیا خلی، نادیمینع ی، مهستيد ناصریاله زاده، مج نی، باقر عيوثرک

 .1389ران، تهران یا یمل ک، بان(PLS)ان راستین یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(JFS)جعاله 
http://www.bidabad.com/doc/detailed-jfs.pdf  

ر شمس، یر شریفی، امی، امیه الجبوري، زینب غالمیرزایی قاضی، سمیر عباس سیاهپوش، مهتاب میبیژن بیدآباد، ام .5
 . 1389ران، یالحسنه مهر ا قرض کانداز، بان الحسنه پس قرض یگواه یلیشهرام اکبرزاده. (کتاب) طرح تفص

http://www.bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  

ر شمس، یر شریفی، امی، امیه الجبوري، زینب غالمیرزایی قاضی، سمیرعباس سیاهپوش، مهتاب میبیژن بیدآباد، ام .6
الحسنه مهر  قرض کاز حق وام، بانیامت یز با گواهاندا الحسنه پس قرض یگواه یلیشهرام اکبرزاده. (کتاب) طرح تفص

 .1390ران، یا
http://www.bidabad.com/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf  

ان یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(IFS)مقاسطه  یت مالکمشار یلیبیژن بیدآباد، (کتاب) طرح تفص .7
 .1390ران، تهران یا یمل کریزي، بان . اداره تحقیقات و برنامه(PLS)راستین 

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

ان یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(RFS)اجاره  یت مالکمشار یلیبیژن بیدآباد، (کتاب) طرح تفص .8
 .1390ران، تهران یا یمل کریزي، بان . اداره تحقیقات و برنامه(PLS)راستین 

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

ان یت در سود و زکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(RST)ل اجتماعی راستین تکاف یلیبیژن بیدآباد. (کتاب) طرح تفص .9
 . 1391ران، تهران یا یمل ک، بان(PLS)راستین 

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

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

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

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

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

ر پردل، مریم حیدري، علیرضا شفیعی، فرد، اسکند بیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاري .12
 .1391محمدعلی پوربهروز، (کتاب) پیشنویس الیحه قانونی بانکداري راستین، بانک ملی ایران، 

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

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

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

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

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

پور، معصومه خالصیان  فرد، اسکندر پردل، سعید عبداللهی، شهرام مهرپویا، علی حسینی بیژن بیدآباد، محمود الهیاري .15
ریزي و مدیریت ریسک، بانک ملی  ). اداره کل تحقیقات،  برنامهRCF(کتاب) طرح تفصیلی تأمین مالی جمعی راستین (

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

پور، معصومه خالصیان  فرد، اسکندر پردل، سعید عبداللهی، شهرام مهرپویا، علی حسینی بیژن بیدآباد، محمود الهیاري .16
ریزي و مدیریت ریسک، بانک  ). اداره کل تحقیقات،  برنامهRGF(کتاب) طرح تفصیلی تأمین مالی گروهی راستین (

 .1393ملی ایران. 
http://www.bidabad.com/doc/detailed-rgf.pdf   

 .1394، بیژن بیدآباد، (کتاب) بانکداري راستین، جلد اول: مباحث نظري. مؤسسه نوین پژوهان .17
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-1-fa.pdf 

 .1394بیژن بیدآباد، (کتاب) بانکداري راستین، جلد دوم: مباحث کاربردي. مؤسسه نوین پژوهان،  .18
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-2-fa.pdf 

 .1394بیژن بیدآباد، (کتاب) بانکداري راستین، جلد سوم: مباحث اجرایی. مؤسسه نوین پژوهان،  .19
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-3-fa.pdf 

 مقاالت فارسی

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

، 1389: مرداد 108؛ 38-42، صفحات: 1389: خرداد 106هاي:  اقتصاد شماره . چاپ مجدد در مجله بانک و1382
، 1389: آذر 112؛ 34- 38، صفحات: 1389: آبان 111؛ 34-38، صفحات: 1389: شهریور 109؛ 36- 41صفحات: 
  .42- 44صفحات: 

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

http://www.bidabad.com/doc/detailed-rps.pdf
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-bill.pdf
http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed-mld.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed-rcf.pdf
http://www.bidabad.com/doc/detailed-rgf.pdf
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-1-fa.pdf
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-2-fa.pdf
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-3-fa.pdf
http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf
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 یکات بانیعمل يرربویو غ يت ربویماه ینیو بازب يرربویغ کبان یت سهامک، شرینیبیژن بیدآباد، عبدالرضا هرس .21
 3- 4، »رانیرد اقتصاد اکو عمل یۀ اقتصاد اسالمینظر« یش دوساالنۀ اقتصاد اسالمین همایمتداول. مجموعه مقاالت سوم

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

هاي شیوة حکومت اسالمی. مجموعه مقاالت هشتمین  اقتصادي انواع بیمه و ویژگی - بیدآباد، تحلیل فقهیبیژن  .22
 17همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی: اخالق در اقتصاد اسالمی و اقتصاد ایران، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، 

 ، تهران.1393اردیبهشت 
http://www.bidabad.com/doc/bimeh.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/bimeh.pptx    

 .1389هاي تأمینی،  بیژن بیدآباد، تحلیل فقهی ـ اقتصادي بیمه .23
http://www.bidabad.com/doc/bimeh-tamini.pdf  

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

 .1389اقتصادي بیمه اجباري،  بیژن بیدآباد، تحلیل فقهی ـ .25
http://www.bidabad.com/doc/bimeh-ejbari.pdf  

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

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

. فصلنامۀ یاسالم يدارک) در بانALM( یت دارایی و بدهیریمد یارایی نسبکفرد،  ياریمحمود اله بیژن بیدآباد، .27
 .109- 128، صفحات 1387ن، سال سوم، شمارة دوازدهم، بهار یاقتصاد و تجارت نو یپژوهش -یعلم

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

ابزارهاي  یمعرف)، PLSان (یت در سود و زکمشار يدارکبان یاتیار عملکفرد، سازو ياریمحمود اله بیژن بیدآباد، .28
 27و صادرات،  یکش خدمات بانین همای. ارائه شده در دومیالملل نیارایی بکره با یپذ یت و گواهکمشار یگواه یمال

ران. چاپ مجدد در مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت یران، تهران، ایتوسعه صادرات ا ک، بان1387مهر 
 ، تهران. 1392بهمن  8- 9پولی و بانکی، بانک انصار،

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

ره در قالب طرح یت/پذکمشار یمعامالت گواه یکیترونکپور، چارچوب بازار ال یمحمد صفائ بیژن بیدآباد، .29
 ، تهران.ی، وزارت بازرگان1387آذر  3-4، یکیترونکش تجارت الین همای. پنجم(PLS)ان یت در سود و زکمشار

http://www.bidabad.com/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf  
http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=182 

، 103، شماره 1388و اقتصاد، آذر  ک. مجله بانيهاي اقتصادبدون ربا در برابر بحران يدارکبان بیژن بیدآباد، .30
 .22-27صفحات 

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

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

صاد اخالق. مجموعه مقاالت بیژن بیدآباد، تثبیت ادوار تجاري با بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین و اقت .32
-167هاي تأمین مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک، بیمه و بازارهاي سرمایه، صفحات  همایش بررسی ابعاد و روش

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

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

انس نفرکن یاطالعات. مجموعه مقاالت سوم يبر فناور یمبتن يرربویغ یفرد، تأمین مال ياریمحمود اله بیژن بیدآباد، .33
ز کمر يگذار هیو سرما یت مالیری، گروه مد1389اسفند  1ت یبهمن لغا 30ران. یدر ا یتوسعه نظام تأمین مال یالملل نیب

. چاپ مجدد مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه 69- 89ف، صفحات یشر یدانشگاه صنعت ينولوژکمطالعات ت
 ، تهران.1392بهمن  8- 9مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،

 http://www.bidabad.com/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf  
بدون  يزکمر يدارکبان ی) و ابزارهاي پوليو ارز یالی(ر يرربویفرد، اوراق قرضه غ ياریمحمود اله بیژن بیدآباد، .34

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

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

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

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

اوراق قرضه بدون ربا، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اسالمی در تأمین  یفقهی و حقوق یبیژن بیدآباد، بررس .36
 سنه مهر ایران و دانشگاه تربیت مدرس، تهران.الح ، بانک قرض1390آذر  22مالی (با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 
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http://www.bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf 
http://www.bidabad.com/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.ppt  

، مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري اسالمی در تأمین مالی (SQC)انداز  الحسنه پس قرض یبیژن بیدآباد، گواه .37
 شگاه تربیت مدرس، تهران.الحسنه مهر ایران و دان ، بانک قرض1390آذر  22(با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 

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

 .1389، یکو اصالح ساختار بان ین مالیبا ابزار نو يادوار يهاي اقتصاداز نوسانات و بحران يریبیژن بیدآباد، جلوگ .38
http://www.bidabad.com/doc/bohran-va-abzare-mali.pdf  

 (PLS)ان یت در سود و زکمشار يدارکالت بانیک، سازمان و تشیگینا آقابی، ژییدآباد، مسعود صفرزاده نساجبیژن ب .39
 .1389ران، یا یمل کدر بان

http://www.bidabad.com/doc/PLS-organization.pdf  
. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و 1389، (MFS)مضاربه  یالت مکبیژن بیدآباد، مشار .40

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

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

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

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

 .1390)، يو ارز یالیبیژن بیدآباد، اوراق خزانه بدون ربا (ر .43
http://www.bidabad.com/doc/interest-free-t-bond-fa.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/interest-free-t-bond-fa.pptx 

راستین، پویش، فصلنامه علمی و کاربردي بانک  (PLS)ان یت در سود و زکمشار یتأمین مال یابیبیژن بیدآباد، بازار .44
 .88- 99، صفحات 1392سال دوم، شماره هفتم، زمستان مسکن، 

http://www.bidabad.com/doc/pls-marketing.pdf   
. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و 1390، (IFS)مقاسطه  یت مالکبیژن بیدآباد، مشار .45

 ردي بانک مسکن.کارب
http://www.bidabad.com/doc/ifs-paper-fa.pdf  

هاي مبتنی بر فنآوري اطالعات و ارتباطات در بانکداري راستین، مجموعه مقاالت همایش  بیژن بیدآباد،  زیرسیستم  .46
 . دانشگاه الزهرا، تهران.1390آبان  29- 30ولی نوین در توسعه پایدار، ملی خدمات الکترونیکی تح

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

بیژن بیدآباد، امنیت تعامالت بانکی مبتنی بر فناوري اطالعات در بانکداري راستین، مجله بانک و اقتصاد شماره:  .47
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 .37-40صفحات:  1390: آذر 116
http://www.bidabad.com/doc/amniyat-taamolat-banki.pdf  

 .1390الحسنه،  ، تکافل اجتماعی راستین و بانکداري قرضياهللا محمد بیژن بیدآباد، روح .48
http://www.bidabad.com/doc/takaful-qarzulhasane.pdf  

. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و 1390، (RFS)اجاره  بیژن بیدآباد، مشارکت مالی .49
 کاربردي بانک مسکن.

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

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

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

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

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

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

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

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

در بانکداري راستین. ارائه شده در چهارمین  (IWP)فرد، پروتکل برداشت بین بانکی  ياریمحمود اله بیژن بیدآباد، .53
 ، بابل، ایران. 1391خرداد  2-4دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،  (IKT2012)کنفرانس فناوري اطالعات و دانش 

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

ه علمی و . در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنام1391، (RST)بیژن بیدآباد، تکافل اجتماعی راستین  .54
 کاربردي بانک مسکن.

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

 .1391در بانکداري راستین.  (MSS) بیژن بیدآباد. تبدیل دارایی به اوراق بهادار .55
http://www.bidabad.com/doc/mms-paper-fa.pdf  

. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و 1391، (BFS)بیژن بیدآباد، مشارکت مالی امانی  .56
 کاربردي بانک مسکن.

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

. در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و 1391، (RPS)بیژن بیدآباد، تأمین شخصی راستین  .57
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 کاربردي بانک مسکن.
http://www.bidabad.com/doc/rps-paper-fa.pdf    

 .1391شرکت سهامی با سرمایه متغیر، بیژن بیدآباد،  .58
http://www.bidabad.com/doc/vjsc-paper-fa.pdf  

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

، پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی (PLS)بیژن بیدآباد، سیستم پایه بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین  .60
  .25-63، صفحات 1391و کاربردي بانک مسکن، سال اول، شماره چهارم، تابستان 

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

 .1391بیژن بیدآباد، شمائی از بانکداري راستین،  .61
http://www.bidabad.com/doc/rastin-bank-glance-fa.pdf 
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