
  
  در بانكداري راستينو ارتباطات هاي مبتني بر فنĤوري اطالعات  زيرسيستم

  
  1دآباديژن بيب

  
قابل رفع است بلكه  اتنه تنها بسياري از مشكالت فعلي سيستم بانكي با استفاده از فنĤوري اطالعات و ارتباط

بانكداري در . هاي مالي را نيز خواهد گرفت ه و جلوي انواعي از سواستفادهاز وجوه مختلف شد آنباعث كارائي 
زمينه ايجاد بازارهاي مالي  ITي مبتني بر ها سيستمزيربرخي با طراحي  (PLS)مشاركت در سود و زيان راستين 

ها، وصول مطالبات، تبديل به  هاي داده براي استعالم از وضعيت دارائي ي، پايگاهالمللي، كنترل و بازرسي عمليات بانك بين
مروري بر خصوصيات كلي در اين مقاله كه  شود فراهم مي ها و نظارت بانك مركزي اوراق بهادار كردن دارائي

سامانه بازار گواهي : ها مشتملند بر خواهيم داشت. اين زيرسيستممورد استفاده در بانكداري راستين  هاي زيرسيستم
سامانه بازرسي . هاي راستين و اوراق بهادار بدون ربا در بانك گواهي تتسويه حساب معامال براي: )RCM(راستين 

را بصورت و عمليات بانكي هاي مختلف پرسنل بانك  : كه امكان بازرسي و كنترل فعاليت(OCM)و پايش عمليات 
. كند ميثبت و آنالين بصورت يكپارچه را يق اوثاطالعات : )CRS(سامانه ثبت وثيقه نمايد.  آنالين فراهم مي

دهد تا مطالبات مشتري  اي بين بانكي است كه به بانك اجازه مي توافقنامه: (IWP)بانكي  پروتكل برداشت بين
هاي  نزد بانكديون يا ضامنين مهاي وي  سازي حساب وي نزد بانك عامل از ساير حساب مديون خود را پس از تهي

هاي فيزيكي به اوراق بهادار از  تبديل دارائي: سيستم )MSS(تأمين وثيقه مالي  ديگر بصورت آنالين برداشت نمايد.
سامانه تسويه اوراق بدون كاغذ  باشد. صدور گواهي وثيقه توسط دفاتر اسناد رسمي قوه قضائيه ميطريق 

هاي راستين و اوراق بهادار بدون ربا در بانك  گواهيت حساب معامال: سيستم يكپارچه تسويه )NSSSS(غيرربوي 
 باشد. مركزي مي

اوراق بهادار كردن دارايي، عمليات بانكي، بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين، بانكداري راستين، :  كليدواژه
 كنترل داخلي

JEL: G11, G14, G21   
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   RCM(4(سامانه بازار گواهي راستين 

گيرد و هرچند  وراق بهادار در بازار بورس و فرابورس صورت ميدر حال حاضر عمليات خريد و فروش سهام و ا
سامانه كنند.  هائي استفاده نمي اند ولي از چنين سيستم قانوناً منع نشده 5(OTC) ها از تأسيس بازارهاي روي پيشخوان بانك

و  7هاي راستين گواهيدهندگان  گران و انتقال سيستم مبتني بر وب تسويه حساب معامله RCM(6(بازار گواهي راستين 
تابع مقررات بانكداري بطور كلي  )»RCM(بازار گواهي راستين »  عمليات باشد. اوراق بهادار بدون ربا در بانك مي

با سامانه اين بانك نسبت به ايجاد  باشد. مشاركت در سود و زيان راستين مينامه اجرائي بانكداري  راستين و آئين
سايت خود  در وبنامه اجرائي بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين  هاي متنوع طبق مفاد آئين مشخصات و قابليت

 :را داشته باشدهاي زير  مشخصات و قابليتاين سامانه بايست  8 .نمايد مياقدام 

معتبر  يارتهاكو  )شتاب(شبكه تبادل اطالعات بين بانكي عضو  كيبان يها ارتكق ياز طر يكترونكپرداخت ال -1
 يان دسترسك(در صورت توافق و فراهم شدن ام VISA ،MASTER ،AMERICAN EXPRESSمانند  يالملل نيب

 ).يالملل نيب يارتهاكبه درگاه 

 مختلف.  يت از ارزهايان حماكام -2

 مختلف. يت از زبانهايان حماكام -3

 يها سينندگان سروك ر ارائهيو سا 10فتي، سوئ9SEPAالملل مانند  نيكپارچه بيو  يفرابانك يها ارتباط با شبكه -4
(در صورت توافق با  11)API( يه اوراق بهادار عربيو پرداخت و تسو PAYPALمانند  يكترونكپرداخت ال

 ارت و خدمات انتقال وجوه).كننده كصادر يها تكشر

 مبالغ باال.  يبرا ARTGSم و كمبالغ  يبرا ACHاستفاده از  -5

 پارچه. يكت ياحراز هو يها ر روشيو سا IBAN12المللي شبا  نيب يب بانكاستفاده از شناسه حسا -6

 ك يستم پرداخت الكترونيس -7

                                                            
4 Rastin Certificate Market (RCM) 
5 Over The Counter (OTC)  

تواند گواهي خود را به قيمت بازار يا توافقي تحـت نظـارت بانـك معاملـه يـا       بازار گواهي راستين بازاري است كه دارنده گواهي راستين مي  6
  منتقل نمايد.

 .باشد مي نامه اجرائي آن هاي منتشره توسط بانك مشاركت در سود و زيان راستين وفق مقررات و آئين مجموعه گواهيگواهي راستين:  7
محمد صفائي پور. چارچوب بازار الكترونيكي معامالت گواهي مشاركت/پذيره در قالب طرح مشاركت در سود و زيان  بيدآباد، بيژن و 8

(PLS) وزارت بازرگاني، تهران.1387آذر  3-4الكترونيكي، . پنجمين همايش تجارت ،   

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

) (بانكداري PLSبيدآباد، بيژن و محمود الهياري فرد. فناوري اطالعات و ارتباطات در تحقق سازوكار مشاركت در سود و زيان ( •
 .1-37، صفحات 1384ي اقتصاد و تجارت نوين، سال اول، شمارة سوم، زمستان پژوهش -. فصلنامة علمياسالمي)

http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf  
http://www.bidabad.com/doc/Pls_it-fa.pdf  
   
9 Single Euro Payment Area (SEPA)  

10 The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) 
11 Arab Payments and Securities Settlement Initiative (API)  
12 International Bank Account Number (IBAN) 
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 ياپايامانه اتاق پاس  13RTGS(ساتنا) يه ناخالص آنيسامانه تسووجوه نظير  يكترونكانتقال ال يها ستميارتباط با س -8
 .يكيترونكه اوراق بهادار اليتسوهاي  سامانهو  (شتاب) كيه تبادل اطالعات بانكشب، ACH14ا) ي(پا يكيالكترون

 ) بانك مركزي.NSSSS(15ه اوراق بهادار غيرربوييستم تسويارتباط با س -9

ها و اوراق، احراز  د و فروش مجدد گواهييات خريت، عملكياطالعات دارندگان اوراق، انتقال مال يثبت و نگهدار  -10
ها و  اطالعات گواهي يپارچگيكايجاد و  يكترونكال ها و اوراق بصورت ت دارندگان اوراق، صدور گواهييهو

 اوراق.

 .يگذار هيقابل سرما يها طرح يرسان اطالع يها ستميس  -11

 . 16راستين و اوراق قرضه ها مختلف عرضه گواهي يكيترونكال يهانيتريجاد ويا  -12

 .يشنهاديپ يها متيداران و فروشندگان و قيت صف خريوان ركام  -13

 . يرقابت يمتهاياوراق بهادار بدون ربا بر اساس ق يينهاده و فروش يمزا يبرگزار  -14

ت در كباالتر به منظور شر يمتيشنهادات قيده و قبول پيست مزايخارج شدن از ل وجوه پس از يكبازپرداخت اتومات  -15
 ده.يمزا

 .Core bankingها در بانكداري يكپارچه  ستميرسيداخلي و خارجي و ز يمال يها  ستمير سيبا سا يپارچگيك  -16

 المللي. هاي بين هاي انتقال دادهداستاندار  -17

، ي، حسابرس17وردها و مديريت جريان عملياتكر يريگ ، رهيار مشترك زيوردها، مكثبت ر يات حسابداريعمل  -18
 .يپايش، كنترل و بازرس

 .18يو مشتر يارشناسكو  يتيرياز سطوح مختلف مديبرحسب ن يتيريمد يگزارشها ارائه  -19

موثر  يفكير مشخصات يو سا يت مجريد، اهلياز نظر سود مورد انتظار، زمان سررس 19مختلف سه اوراقيمقاقابليت   -20
 .يو بازده كسيبر ر

 و بازار. ياتي، عملي، اعتبارينگينقد كسيت ريريستم شامل مديس كسيت ريريمد  -21

 ف شده.يتعر يها و اوراق مال يها و سبد گواه كبلو يطراح  -22

 .يمال يو مهندس يليتحل يها ارائه ابزارها و سرويس  -23

 . يالملل نيب يها و اوراق بر اساس استانداردها ينگ گواهيدك -24

المللي با تمركز  هاي داخلي و بين ن و بورساها و كارگزار امكان ارتباط معامالتي با سايت بانك مركزي و بانك  -25
 هاي بانك مركزي. اطالعات در پايگاه داده

                                                            
13 Real Time Gross settlement System (RTGS) 
14 Automated Clearing House 
15 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS)  

  .1389اوراق قرضه غيرربوي (ريالي و ارزي) و ابزارهاي پولي بانكداري مركزي بدون ربا،  بيدآباد، بيژن، محمود اللهياري فرد،  16
http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-fa.pdf 
Bidabad, Bijan, M. Allahyarifard, M. Rabiei, Usury-Free Bonds and Islamic Central Banking Monetary Instruments. 2010. 
http://www.bidabad.com/doc/Islamic-banking-bond-en.pdf 
Bidabad, Bijan, Abul Hassan, Ben Ali Mohamed Sami, Mahmoud Allahyarifard. Interest-Free Bonds and Central Banking 
Monetary Instruments. International Journal of business and Management Science. Vol. 3, no. 3, August 2011. 
17 Workflow Management  
18 Report generator  
19 Business Intelligence 
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 و غيره. FDIC20 هايي نظير ق سيستميمه انتقال وجوه از طريب  -26

  ل و تلفن و ساير وسائل ارتباطي مشابه.يت از عمليات پرداخت و خريد و فروش توسط موبايحما  -27
باشد  شرعي بودن ابزار تامين مالي شرط الزم براي ورود و خريد و فروش و انتقال اوراق بهادار به اين سامانه مي

در اين سامانه قابل  21راستين) /مبادلههاي راستين صادره و همچنين اوراق قرضه بدون ربا (اوراق قرضه انواع گواهي نتيجتاً
سايت اينترنتي  هاي راستين را در وب باشند. بانك بازار اوليه و ثانويه معامالت و انتقال گواهي خريد و فروش و انتقال مي

سايت اقدام به خريد، فروش و انتقال  تواند از طريق اين وب د و مشتري ميكن خود (بازار گواهي راستين) ايجاد مي
ها و مجريان بانكداري مشاركت در سود و زيان  هاي راستين خود بنمايد. بانك پورتال ثبت اطالعات طرح گواهي

شده در بانكداري هاي تأمين مالي  نمايد و تا نسبت به ثبت اطالعات طرح راستين را در اين سيستم طراحي و فعال مي
همگام با پرداخت وجوه به  )RCM(مشاركت در سود و زيان راستين و مجريان آنها در پورتال بازار گواهي راستين 

نمايد. سيستم مزبور بايد توانائي بهنگام شدن اطالعات  هاي راستين منتشره خود ثبت مي مجريان اقدام و صورت گواهي
معامله، تسويه، افزايش سرمايه يا هرگونه عمليات انتقال و خريد و فروش ها را بصورت آنالين در صورت  گواهي
  هاي خود ثبت نمايد. هاي راستين يا اوراق قرضه بدون ربا (اوراق قرضه راستين) را داشته و در پايگاه داده گواهي

و فروش و انتقال به  هاي راستين در بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين، قابل خريد گواهيبا توجه به اينكه 
و بدون تحمل جريمه در  تواند گواهي خود را بدون فسخ قرارداد مربوط گذار و يا آخرين مالك مي غير بوده و سپرده

موجود بين بانك و حقوقي رابطه  ، اين سيستم بايد بتواندبازار گواهي راستين معامله و حقوق خود را منتقل نمايند
هنگام هرگونه عمليات خريد، فروش و لذا  .نمايدهاي راستين منتقل  به بانك و خريدار بعدي گواهيرا خريدار قبلي 

سايت بانك نزد كامپيوتر مشتري باز شده كه  اي از وب انتقال قبل از نهايي شدن درخواست خريد، فروش و انتقال صفحه
در آنجا به مشتري ارائه و مشتري با كليك گزينه مفاد قرارداد و كليه تعهدات الزم براي عمل خريد، فروش و انتقال 

 نمايد.  كليه مفاد مندرج را قبول نموده و در اين حالت صفحه سايت اجازه انجام معامله را صادر مي» قبول«

بازار گواهي سامانه توانند در  ميو مجري و يا ساير خريداران و فروشندگان گواهي راستين گذاران  بانك و سپرده
هاي راستين متعلق به خود به قيمت بازار يا به قيمت توافقي  اقدام به خريد يا فروش يا انتقال گواهي (RCM)راستين 
كليه عمليات انتقال و خريد و فروش الزاماً بايستي در سايت بانك صادر كننده گواهي ثبت گردد و بانك كليه  بنمايند.

در هنگام لزوم بتواند رهگيري  تاهاي خود ثبت  پايگاه داده هاي راستين را در عمليات انتقال و خريد و فروش گواهي
  نمايد. 

تواند از فعاليت موازي بازارگردانان و كارگزاران بورس اوراق بهادار در ارتباط با معامالت گواهي  بانك مي
گردد تا با رعايت نكات و  است كه از طرف بانك مأمور مي گري بازارگردان كارگزار يا معاملهراستين استفاده نمايد. 

اي كه به  در اين ارتباط بانك در قبال اجازههاي راستين به قيمت بازار آزاد بنمايد.  ضوابط مالي اقدام به داد و ستد گواهي
كارگزار جهت انجام نمايد كه بازارگردان يا  مياي طراحي  سايت خود را به گونه دهد وب بازارگردان يا كارگزار مي

                                                            
20 Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 

مجموعه مقاالت اوراق قرضه غيرربوي (ريالي و ارزي) و ابزارهاي پولي بانكداري مركزي بدون ربا،  محمود اللهياري فرد،يدآباد، بيژن، ب 21
گذاري مركز  ، گروه مديريت مالي و سرمايه1389اسفند  1بهمن لغايت  30المللي توسعه نظام تأمين مالي در ايران.  سومين كنفرانس بين

  fa.pdf-bond-banking-http://www.bidabad.com/doc/Islamic  .517-054مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف، صفحات 



6 

سايت بانك عمل نمايد. جزئيات معامله بايست در اين حالت همانند  معامله گواهي مشتريان خود حتماً از طريق وب
تواند جهت پوشش تمام يا بخشي  بازارگردان يا كارگزار مي هاي بانك ثبت گردد. خريد، فروش و انتقال در پايگاه داده

هاي بيمه اقدام به فروش خدمات بيمه گواهي نمايد و تمهيدات اين  ريق شركتهاي راستين از ط از ريسك گواهي
  سايت سامانه بازار گواهي تعبيه شده است. موضوع قبالً در وب

شود بايد داراي يك شماره  كه در پورتال بازار اوليه بانك منتشر مييا ورق قرضه راستين هر گواهي راستين 
كليه عمليات خريد و فروش و انتقال و  باشدالمللي در سطح كل جهان)  ايط بيندر سطح كشور (يا در شرسريال يكتا 

هاي بانك ثبت گردد. از جمله اين  بايست در پايگاه داده همگام با جريان انتقال وجه مي با اين شماره و اوراق ها گواهي
هاي بانكي طرفين،  اي حسابه هاي شناسه خريدار و فروشنده، شماره كارت بانكي، شماره اطالعات مشخصات شماره

هاي سجلي و ثبتي  هاي كد ملي براي اشخاص حقيقي و كد شناسه ثبتي براي اشخاص حقوقي و ساير شناسه شماره
هاي معامله يا منتقل شده و اطالعات لوگ سيستم مشتري در زمان  طرفين، زمان انجام معامله، شماره سريالهاي گواهي

گيري مديريتي با سطوح مختلف دسترسي به  سامانه مجهز به سيستم گزارش باشد. انتقال و ساير اطالعات مشابه مي
 باشد.  صورت پارامتريك برحسب پارامترهاي مختلف مي

آورد. امنيت  ميهاي امنيتي الزم شرايط امنيتي مناسب را براي انجام عمليات مشتري فراهم  بانك با نصب سيستم
براي انجام معامالت تا است الزم بانك همچنين  چندگانه احراز هويت باشد.تعريف شده بايست بر اساس فاكتورهاي 

بانك با  د.يانم يشخص ممديريت بانك م رابزرگ  همعامل تر استفاده نمايد. هاي امنيتي پيشرفته ارقام بزرگ از سيستم
هاي خود و  يا ثبتي مشتري را از پايگاه داده دريافت شماره حساب و كدهاي امنيتي مشتري بايست كليه اطالعات سجلي

در صورت لزوم از بانك طرف قرارداد بازيابي نموده و در جاهاي در نظر گرفته شده در صفحه وب بازيابي و پر نمايد. 
 نمايد.  مي» قبول«مشتري در صورت تائيد اطالعات بازيابي شده جهت تائيد اطالعات كاربري اقدام به كليك گزينه 

ه مشتري در بانك و شماره حساب در هر مرحله از خريد، فروش و انتقال مبناي احراز هويت مشتري شناس
المللي يكتا  بيش از اين، اين شناسه بايد در سطح بين نمايد. ميباشد. بانك براي هر مشتري يك شناسه يكتا تعريف  مي

اي  المللي سيستم خود را به گونه سابهاي يكتاي بينالمللي و شماره ح هاي يكتاي بين بانك با استفاده از شناسهباشد. 
در همه ها و شماره حسابهاي بين المللي سازگار و از طريق آنها تعامل مالي با اشخاص  نمايد كه بتواند با شناسه ميطراحي 

 داشته باشد. جاي جهان 

ايي شدن عمليات كليه بانك ضمن اينكه قبل از نه سامانههنگام عمليات خريد، فروش و انتقال گواهي در 
ها را در اختيار خريدار، فروشنده يا انتقال دهنده و انتقال گيرنده قرار  اطالعات مربوط به قراردادهاي متصل به گواهي

دهد پس از نهايي شدن معامله يا انتقال يك نسخه كپي از متن كليه قراردادها و منضمات آنها را به صندوق دريافت  مي
 نمايد.  يدار يا انتقال گيرنده ارسال مينامه الكترونيكي خر

هاي اصلي سامانه اينترنتي بازار گواهي راستين شامل: پورتال اطالع رساني، ثبت نام و عضويت، خريد و  بخش
فروش، بازار اوليه و ثانويه، ارتباط فروشنده و خريدار گواهي، ثبت و استعالم، درگاه پرداخت، گزارشات مديريتي، 

  جزئيات عمليات در سامانه از قرار ذيل است:شود.  هاي الزم مي هاي رهگيري و ساير قابليت سيستم انتقال توافقي،
هاي  فروش گواهي خريد وآنها و همچنين بازار وضعيت كليه طرحها و اطالعات مربوط به  ورتال اطالع رسانيدر پ -1

مجموعه  و ساير صورتهاي مالي عات ترازنامه، صورتحساب سود و زيانگردد. اطال راستين به عموم عرضه مي
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 يا بانك مشاركت در سود و زيان در پورتال اطالع رساني درج شعبهعمليات مالي مشاركت در سود و زيان راستين 
 باشد. مي

هاي تشكيل  ، بخشراستين گواهيدر پورتال اطالع رساني راهنماي نحوه كار با سامانه، معرفي سامانه اينترنتي بازار  -2
اي طراحي شود  بايست به گونه مياين بخش . گردد و چگونگي عضويت و ورود به سامانه تشريح ميدهنده سامانه 

 باشد.راستين كه پاسخگوي بخش اعظم سواالت مشتريان در خصوص سيستم مشاركت در سود و زيان 

به تكميل فرم درخواست استفاده از خدمات اين  اقدامبايست  مياز طريق بخش ثبت نام و عضويت كليه مشتريان  -3
) نسبت به تكميل فرم انتقالنمايند. در اين مرحله مشتريان بر اساس نوع خدمت مورد نظر (فروش يا خريد يا بسامانه 

نمايند. مشترياني كه درخواست استفاده از خدمات خريد يا فروش به صورت تواماً را در سامانه داشته  اقدام مي
هاي  بايست ضمن تأييد و امضاي الكترونيكي شرايط و مقررات خريد و فروش الكترونيكي گواهي مي باشند،
 نسبت به افتتاح حساب سپرده به ميزان خريد مورد نظر بعالوه كارمزد متعلقه آن اقدام نمايند.قبالً ، راستين

اطالعات آنها در كردن رد او وپس از تكميل فرم قابل قبول  با داشتن يك حساب بانكي الكترونيكي شتريانم -4
اين كد جهت شناسايي آنها در سامانه مذكور . سيستم رايانه كدشناسايي منحصر بفردي را دريافت خواهند نمود

بانك، وارد بخش  راستينت اينترنتي بازار گواهي ـبه ساي ري پس از ورودـرار خواهد گرفت. مشتــاستفاده ق مورد
نمايد. نام و كد  سايي فوق الذكر و آدرس پست الكترونيكي خود را وارد ميثبت نام و عضويت شده و كد شنا

 مشتري به آدرس پست الكترونيكي مشتري ارسال خواهد گرديد.به كاربري اختصاصي 

مشتري جهت ارائه  .باشد ميراستين  هاي پيشنهاد خريد/فروش مختص به ارائه پيشنهاد خريد/فروش گواهيبخش  -5
ت نام و كد كاربري خود را وارد نموده و پس از تاييد شرايط و مقررات خريد و فروش بايس پيشنهاد خريد مي

تواند  اين بخش مشتري مي درو كارمزد متعلقه آن اجازه ورود به اين بخش را خواهد داشت.  راستين گواهي
تبط با آنها ها شامل نوع محصول مر هاي در معرض فروش و اطالعات مربوط به اين گواهي آخرين وضعيت گواهي

پس از ورود ها  و نيز آخرين قيمت پيشنهادي را مشاهده نمايد. در صورت تمايل مشتري به خريد هر يك از گواهي
نمايد. پس از انتخاب  آن را وارد سبد خريد خود مي وبر روي گواهي مورد نظر كليك نموده به بخش خريد سامانه 

بايست از آخرين قيمت  يمت پيشنهادي مشتري ميقباشد،  د ميمشتري ملزم به ارائه پيشنهاد قيمت جدي، گواهي
 مشاهده شده باالتر بوده تا در ليست پيشنهادات ثبت گردد.

بانك در سامانه اينترنتي بازار گواهي راستين به منظور ايجاد انگيزه بيشتر در مشتريان جهت خريد از اين سامانه،  -6
ارائه شده (شامل باالترين قيمت و باالترين تعداد خريد  امكان اطالع رساني از آخرين وضعيت پيشنهادات

هاي در معرض فروش را از طريق پست الكترونيكي براي  هاي راستين هر يك از طرح پيشنهادي) در رابطه با گواهي
مشتري بعالوه كارمزد متعلقه بر اساس قيمت  خريدبديهي است ميزان كل  كليه اعضا سامانه اينترنتي فراهم آورد.

يشنهادي او نبايد از ميزان موجودي حساب او بيشتر باشد. در صورت كسر موجودي پيغام حذف يك يا چند خريد پ
 از سبد كاال به مشتري نمايش داده خواهد شد.

مشتري باقي  هاي ارسالي صندوق نامهس از تاييد و ارسال پيشنهاد از سوي مشتري يك نسخه از پيشنهاد ارسالي در پ -7
 خواهد ماند. 

ي كه مشتري در الويت خريد قرار ساب مشتري به ميزان كل خريد انجام شده بعالوه كارمزد متعلقه آن تا زمانح -8
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مسدود خواهد ماند. بخش انتخاب محصول با ارائه اين پيشنهاد جديد از سوي مشتري توسط نرم افزار  داشته باشد
حساب مشتري در صورتحساب مشتري درج گرديده  مسدود شدن و رفع مسدودي عمليات سامانه بروز خواهد شد.

 نيز ارسال خواهد شد. هاي دريافتي وي صندوق نامهو به 

شتري جهت ارائه پيشنهاد فروش نام و كد كاربري خود را وارد نموده و ضمن تاييد شرايط و مقررات خريد و م -9
هاي  تكميل فرم مشخصات گواهيبا . كند مجوز ورود به بخش فروش را پيدا مي راستينفروش الكترونيكي گواهي 

 گيرد. فروش مشتري در ليست فروشندگان قرار ميپيشنهادي براي 

از  در حالت از پيش تعريف سامانه مدت يك روز كاري .باشد مشخص ميو  محدوده زماني فروش از پيش تعريف -10
تعريف يك بازه زماني را به وقت تهران در نظر خواهد گرفت. در حالت مشخص مشتري امكان  24الي  24ساعت 

 روز خواهد داشت. 15هاي خود را تا سقف  جهت فروش گواهي

پس از پايان بازه زماني در صورت انتخاب گزينه تمديد توسط مشتري و عدم فروش گواهي، گواهي مجدداً براي   -11
 رف شود.تواند تا قبل از پايان بازه زماني از درخواست فروش خود منص شود. فروشنده نمي فروش عرضه مي

 شماره سريال منحصربفرد درجدر اين بخش ضروري است. پس از  راستينهاي  شماره سريال گواهيكردن رد وا  -12
غيره نمايش داده  ساير اطالعات مرتبط با گواهي شامل نوع محصول مرتبط با آن و ارزش اسمي آن و گواهي

ها با نام و كد كاربري ورودي مشتري در  اهيكنترل مالكيت شماره سريال گو بادر اين مرحله سامانه  خواهد شد.
فروش اين گواهي را  عملياتن ادامه داد و كاربر امكابه كاربر نمايش خواهد را صورت وجود مغايرت پيغام خطا 

 .كردنخواهد پيدا 

ارسالي نمايد. يك نسخه از پيشنهاد  ميپيغام خطا كاربر نسبت به تاييد پيشنهاد فروش اقدام دريافت صورت عدم  در  -13
پيشنهاد جديد توسط نرم  دريافت. بخش انتخاب محصول با به مشتري ارسال خواهد شد هاي ارسالي صندوق نامه به

 افزار سامانه به روز خواهد شد.

سامانه امكان ارائه پيشنهاد خريد جديد براي گواهي مورد نظر  راستين،ارتباط فروشنده و خريدار گواهي در بخش  -14
نظر گرفته و مشتري پيشنهاد دهنده را  نموده و آخرين قيمت پيشنهادي را بعنوان قيمت فروش گواهي در غيرفعالرا 

 با نيم ها بعالوه كارمزد متعلقه به آن كه برابر بعنوان خريدار نهايي گواهي شناسايي خواهد نمود. قيمت كل گواهي
به بود مسدود گرديده  ه شده و مبلغ مذكور كه قبالًباشد محاسب مي معامله بالمناصفه براي طرفين در هزار قيمت كل

حساب مبلغ به  قبل از واريزگردد.  صورت سيستمي از حساب خريدار برداشت و به حساب فروشنده واريز مي
كارمزدهاي دريافتي از خريدار و  گردد. كسر و مابقي به حساب فروشنده واريز مي، مبلغ كارمزد بانك فروشنده

نگهداري خواهد  حسابداري بانك ثبت و ) كارمزد بانك در سرفصل مشخصدر مجموع در هزار نيمفروشنده (
 شد.

به معامله شده را به صورت سيستمي  راستينهاي  نقل و انتقال وجوه، نرم افزار سامانه، مالكيت گواهيپس از   -15
فروشنده و  هاي دريافتي صندوق نامهخريدار منتقل نموده و صورت حساب معامله صورت گرفته را تهيه و به 

 خريدار ارسال خواهد نمود. بخش انتخاب محصول با توجه به معامله صورت گرفته بروز خواهد شد.

خود در بخش خريد/فروش سامانه  راستينهاي  در صورتي كه خريدار و فروشنده تمايلي به انجام معامله گواهي  -16
خود نمايند، به منظور  ي راستين بينها خريد و فروش گواهي اينترنتي را نداشته باشند و به صورت توافقي اقدام به
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 در سامانه استفاده نمايند.و استعالم بايست از بخش ثبت  مي در حال انتقالهاي  ثبت نقل و انتقال مالكيت گواهي

يكي الكترونوارد نموده و پس از تاييد و امضاي ثبت بايست نام و كد كاربري خود را در بخش  انتقال دهنده مي  -17
هاي خود را  و كارمزد متعلقه، مشخصات گواهي راستينهاي  شرايط و مقررات مربوط به انتقال الكترونيكي گواهي

گواهي توسط سيستم باشد وارد نمايد. به محض ورود شماره سريال ساير مشخصات  كه شامل شماره سريال آن مي
شود و در  شده به صورت سيستمي مطابقت داده مي و مالكيت آن با نام و كد شناسايي وارد خواهد شدنمايش داده 

صورت وجود مغايرت، امكان ادامه عمليات انتقال مالكيت ميسر نخواهد بود. سپس نام و كد كاربري شخص انتقال 
گيرنده وارد شده و ساير اطالعات و مشخصات انتقال گيرنده به صورت سيستمي نمايش داده خواهد شد. در 

شخص انتقال گيرنده، شخص انتقال دهنده اقدام به تاييد تراكنش /ثبتي اي ت شناسنامهصورت صحيح بودن مشخصا
ها در سامانه،  در هزار آخرين قيمت معامله و ثبت شده از اين نوع گواهي نيمنمايد. سپس كارمزد بانك به ميزان  مي

و به صورت سيستمي به سرفصل  كسربالمناصفه محاسبه شده و از حساب هر دو طرف انتقال دهنده و انتقال گيرنده 
انتقال گيرنده همانند انتقال دهنده ملزم به داشتن و ارائه شماره حساب بانكي و  يابد. كارمزد بانك انتقال مي

باشد كه هنگام انتقال بايست در صفحه ثبت قابل درج و رويت باشد. در صورت درج  هاي مرتبط با آن مي شناسه
پس باشد.  م به تائيد اطالعات نشان داده شده بر روي صفحه براي انتقال گيرنده ميشماره حساب، انتقال دهنده ملز
ها به صورت سيستمي به انتقال گيرنده منتقل شده و تغييرات در پايگاه داده سامانه  از انتقال وجه، مالكيت گواهي

نوع گواهي مورد انتقال قيمت  در صورت عدم وجود معامله قبلي از روز خواهد شد.ه اعمال و ب راستينبازار گواهي 
 اسمي گواهي مبناي محاسبه كارمزد انتقال بانك قرار خواهد گرفت. 

تواند با ورود نام و كد كاربري خود  خود مي راستينهاي  صورت تمايل مشتري به داشتن نسخه چاپي از گواهيدر  -18
هاي  اين برگههاي مورد نظر نمايد.  هر يك از گواهي مشخصات در بخش استعالم و نمايش آنها اقدام به چاپ

چاپي صرفاً جهت اطالع مشتري بوده و هيچگونه اثر قانوني بر آن مترتب نيست. در حاشيه اين نسخ چاپي اين 
 گردد. موضوع درج مي

اساس ميزان  گذاران بر س از پايان طرح و تعيين سود و زيان آن، ميزان سود يا زيان متعلقه به هر يك از سپردهپ -19
 دارندهسود محاسبه شده به حساب آخرين  گردد. و ساير موارد مرتبط محاسبه و تعيين مي 22زماندار الشركه سهم

واريز گرديده و  ثبت شده است، راستين بانكگواهي كه مشخصات او بعنوان مالك گواهي در سيستم بازار گواهي 
با  اي مشمول زيان،هدر خصوص طرح گردد. ساني ميمراتب از طريق ارسال صورت حساب به مشتري، اطالع ر

اي تعبيه شده تا سقف مبلغ اسمي گواهي اقدام به جبران زيان خواهد شد. در شرايط استثنايي  استفاده از پوشش بيمه
گذار محاسبه و از مبلغ اسمي گواهي  سپردهاي زيان متعلقه به  شمول زيان عليرغم تمهيدات در نظر گرفته شده بيمه

گواهي كه مشخصات او بعنوان مالك گواهي در سيستم بازار  مالكركت كسر و مابقي به حساب آخرين مشا
مراتب از طريق ارسال صورت حساب به مشتري، اطالع رساني  .رددگثبت شده است، واريز مي بانكگواهي 

 .شود مي

                                                            
بهـره  ها از طريق بدست آوردن ارزش فعلي يا ارزش آتي كه در حسابداري متعارف با استفاده از نرخ  حال كردن يا آتي كردن ارزش دارائي 22

مبنـاي محاسـبات ارزش زمـاني سـرمايه مبلـغ و       بلكه باشد شود در حسابداري مشاركت راستين مبناي محاسبه ارزش زماني سرمايه نمي انجام مي
  مدت مشاركت است.
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 راستين بانكستم بازار گواهي ا پيش از شروع عمليات تسويه حساب از طريق اطالع رساني سيه تسويه حساب طرح  -20
هاي طرح مربوطه در  پس از شروع عمليات تسويه حساب، امكان معامله گواهي .رسيدخواهد مشتريان  اطالعبه 
شده و تا تعيين وضعيت نهايي طرح از لحاظ سود يا زيان امكان معامله غيرفعال  گواهي راستين بانك بازار امانهس

 ميسر نخواهد بود.هاي مربوطه در سيستم  گواهي

اي مربوط به ه از واريز سود به حساب مشتريان و يا برداشت زيان احتمالي از حساب آنها كليه سريالپس  -21
از ي با پر شدن فيلد خاص با برچسب مشخص هاي مشاركت طرح تسويه حساب شده به صورت سيستم گواهي

و ساير  هاي تسويه شده منتقل قسمت گواهي بانك به بازار گواهي راستينپايگاه داده هاي فعال  قسمت گواهي
هاي  سريال كليه گواهي ردد.گ اصالح و بروز ميراستين بانك  بازار گواهيجداول و بانكهاي اطالعاتي در 

 از پروفايل مالك گواهي، حذف خواهد شد.خودكار مشاركت تسويه حساب شده نيز به صورت 

هاي  به سهام امكان معامله گواهي زمان تبديل گواهي ناپذير تا اي پايانه دارندگان گواهي پذيره مربوط به طرح -22
  خواهند داشت. بانك بازار گواهي راستين امانهسدر  پذيره را

 
  (OCM) 23سامانه بازرسي و پايش عمليات 

را و عمليات بانكي هاي مختلف پرسنل بانك  سيستم كامپيوتري مبتني بر وب كه امكان بازرسي و كنترل فعاليت
تأسيس هاي زير  با مشخصات و قابليترا  (OCM)سامانه بازرسي و پايش عمليات بانك د. آور آنالين فراهم ميبصورت 

 نمايد: مي

 هاي اجرائي بصورت آنالين. بازرسي كليه عمليات براساس دستورالعمل -1

 .بصورت نامحسوس واحدهاي مختلف بانك بصورت آنالينپرسنل و پايش كليه عمليات  -2

 كنترل داخلي.برقراري سيستم  -3

 كشف عمليات نامأنوس. -4

 ها. كشف عدم تطابق حساب -5

 ها. كشف عدم تطابق اسناد با حساب -6

 .24كشف اختالس، تباني و تقلب -7

 دارا بودن سطوح مختلف دسترسي. -8

 .25كاوي ها و داده هاي گزارشگيري و تحليل داده روتين -9

 هاي امنيتي با قابليت نفوذناپذيري.  سيستم -10

 پيگيري حمالت سايبري به سيستم.هاي شناسائي و  سيستم  -11

  
را با مشخصات و  (OCM)همچنين الزم است تا بانك ابزارها و فيلترهاي سامانه بازرسي و پايش عمليات 

 ها طراحي و فعال نمايد: هاي زير براي ارزيابي معامالت و تراكنش قابليت

                                                            
23 Operations Control and Monitoring System (OCM)  
24 Fraud Detection  
25 Data Mining  



11 

 گردد. : اين فيلتر با وضع آستانه مبادالت مانع از تقلبات با حجم زياد مي26هاي روزانه فيلتر سرعت چرخش تراكنش -1

ها كه اغلب براي چك كردن  هاي پائين و باال براي محدود كردن ريسك تراكنش : با تعريف آستانه27فيلتر مبلغ -2
 شود. معتبر بودن صاحب حساب و يا شماره حساب يا شماره كارت استفاده مي

: اين فيلتر با وضع آستانه مبادالت مانع از تقلبات با حجم زياد حمله 28هاي ساعتي شفيلتر سرعت چرخش تراكن -3
 گردد. مشترك مي

مغاير  هاي اسناد حمل و صورتحساب : در صورتي كه آدرس29صورتحساب -ها نظير حمل فيلتر عدم تطابق آدرس -4
 باشند عمل خواهد كرد. اين فيلتر كارت هاي پرداخت دزديده شده را شناسائي خواهد كرد.

هاي  هاي مختلف را با شناسائي تراكنش هاي مظنون از يك منبع با شناسه : فعاليتIP30فيلتر سرعت چرخش تراكنش  -5
 نمايد. واحد را فيلتر مي IP31متعدد از يك 

هاي  هاي مظنون را با تطبيق اطالعات با اطالعات قبلي مشتري در پايگاه داده اكنش: بررسي تر32فيلتر تراكنش مظنون -6
 بانك برعهده دارد.

هاي خود را  تراكنش 34(AIM)دهد تا از طريق روش يكپارچه پيشرفته  : به مشتري اجازه مي33مجاز IPهاي  آدرس -7
 هاي مشخص انجام دهد. IPبا 

 نمايد. اند مسدود مي هاي متقلبانه شناخته شده ا كه براي فعاليتمشخص ر IPهاي  : آدرسIP35مسدود كردن آدرس  -8

هاي پرداخت الكترونيك است كه آدرس  از اجزاء درگاه 37: سرويس تطبيق آدرس36فيلتر تطبيق آدرس توسعه يافته -9
نمايد. اين سيستم بايد بتواند در صورت مغايرت،  هاي مشتري در فايل مقايسه مي متقاضي تراكنش را با آدرس

 اطالعات ارائه شده متقاضي تراكنش را به هدف پايش بعدي ذخيره و استفاده نمايد.

ارائه شده متقاضي  CCV: اين سيستم بايد بتواند در صورت مغايرت، اطالعات 39توسعه يافته CCV38فيلتر تطبيق   -10
 تراكنش را به هدف پايش بعدي ذخيره و استفاده نمايد.

 نمايد. ر صحت آدرس پستي را كنترل مي: اين فيلت40فيلتر كنترل صحت آدرس  -11

 نمايد. كشور متقاضي تراكنش كنترل مي IP: اين فيلتر آدرس پستي را با آدرس IP41فيلتر كنترل صحت آدرس   -12

متقاضي تراكنش  IP: اين فيلتر عمليات مناطق يا كشورهاي مختلف را با بررسي آدرس 42اي منطقه IPفيلتر آدرس   -13
 نمايد. كنترل مي

                                                            
26 Daily Velocity Filter 
27 Amount Filter 
28 Hourly Velocity Filter 
29 Shipping-Billing Mismatch Filter 
30 Transaction IP Velocity Filter 
31 Internet Protocol 
32 Transaction IP Velocity Filter 
33 Authorized AIM IP Addresses 
34 Advanced Integration Method (AIM) 
35 IP Address Blocking 
36 Enhanced AVS Handling Filter 
37 Address Verification Service (AVS)  
38 Card Code Verification (CCV) 
39 Enhanced AVS Handling Filter 
40 Shipping Address Verification Filter 
41 IP Shipping Address Mismatch Filter 
42 Regional IP Address Filter 
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  CRS(43(سامانه ثبت وثيقه 
در وضعيت فعلي بانكداري كشور بسيار مشاهده شده كه متقاضيان تسهيالت اموال غيرمنقول خود را بصورت 

دهند. بانك هم ابزاري براي كنترل اين موضوع ندارد تا از وقوع اين موضوع آگاه  موازي در رهن چند بانك قرار مي
تواند مرهونه را نقد و  خود برآيد فقط يك بانك مي تواند از عهده ايفاي تعهدات شود. لذا وقتي تسهيالت گيرنده نمي

سامانه «شود.  ها كه همان مال نزد آنها هم ترهين شده مطالباتشان سوخت مي مطالبات خود را وصول نمايد و ديگر بانك
يك  ها در يك زمان در بيش از براي رفع اين معضل طراحي شده است تا اجازه ندهد اموال و دارائي» (CRS)ثبت وثيقه 

منقول و غيرمنقول بصورت يكپارچه و قابل يك پايگاه داده براي ثبت وثائق محل به رهن گذاشته شوند. اين سامانه 
توانند با مراجعه به آن از وضعيت ترهين مال معرفي شده براي  ها و ساير كاربران مي كه بانك باشد دسترس آنالين مي

   .رهن آگاه شوند
است. اين » (CRS)سامانه ثبت وثيقه « اندازي و نگهداري سوول ايجاد و راهثبت اسناد و امالك كشور م سازمان

دفاتر اسناد رسمي ملزمند تا هنگام ترهين اموال اعم از منقول يا  .شود تعريف ميبصورت يكپارچه سامانه مبتني بر وب و 
اموال غيرمنقولي قابل ثبت در  ثبت نمايند.» (CRS)وثيقه  سامانه ثبت«مرهونه را در هر غيرمنقول اطالعات مربوط به 

 دفاتر اسناد رسمي ملزمهمچنين  باشند كه داراي شناسه يا سريال منحصر بفرد باشند. مي »(CRS)سامانه ثبت وثيقه «
» (CRS)سامانه ثبت وثيقه «اطالعات كامل و وضعيت گواهي صادره را در  ،د تا هنگام صدور گواهي ضمانتشون مي

براي رهن با پايگاه  عرفي شدهبصورت يكپارچه بوده و با تطبيق اطالعات ارائه شده مال م» سامانه ثبت وثيقه« ثبت نمايند.
   نمايد كه قبالً در رهن كسي قرار داده نشده باشد. منحصر بفرد ثبت مي سهانها فقط هر مرهونه را براساس يك ش داده

ها و  ها و ساير نهادها و سازمان ك كشور اين امكان را فراهم آورد تا بانكثبت اسناد و امال سازمانالزم است تا 
هاي ضمانت ثبت شده در  هاي منقول و غيرمنقول و گواهي اشخاص حقيقي و حقوقي بتوانند از وضعيت ترهين دارائي

  بصورت آنالين استعالم نمايند.» (CRS)سامانه ثبت وثيقه «
 

  44(IWP)بانكي  پروتكل برداشت بين
شود كه فردي به ميزان قابل توجهي مديون يك يا چند بانك  بسيار ديده ميدر ايران در شرايط بانكداري متعارف 
دهد و  ها قرار داده و عمليات مالي خود را با بانك اخير انجام مي هايي نزد ديگر بانك است ولي منابع خود را در حساب

  ق ساخته است. هاي ديگر معو هاي خود را نزد بانك نتيجتاً بدهي
اي بين بانكي و زير نظر بانك  توافقنامه )IWP(ها  پروتكل برداشت بين بانكي از حسابهاي مديون در همه بانك

دهد تا مطالبات خود يا مشتريان خود از مشتري مديون را پس  مركزي جمهوري اسالمي ايران است كه به بانك اجازه مي
هاي ديگر بصورت آنالين برداشت كند.  هاي وي نزد بانك از ساير حسابسازي حساب مديون نزد بانك عامل  از تهي

نرم افزار آورد.  هاي قانوني و الكترونيكي الزم براي اجرايي شدن موضوع اين پروتكل را فراهم مي بانك مركزي بستر
ه به صورت خودكار هر ها بايد اين قابليت را داشته باشد ك پروتكل برداشت بين بانكي از حسابهاي مديون در همه بانك

                                                            
43 Collateral Registeration System (CRS) 
44 Interbank Withdrawal Protocol (IWP) 
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وقت وجهي به حساب مديون واريز شد در همان لحظه آن را به حساب طلبكار واريز و اطالعات آن را در پايگاه داده 
نزد بانك مركزي ثبت نمايد. بانك مركزي اطالعات برداشت از حساب مديون را به صورت آنالين در اختيار مراجع 

قبل از صدور رأي با مراجعه به اين پايگاه داده نسبت به استعالم ميزان بدهي مديون از دهد تا مراجع مزبور  قضائي قرار مي
  طريق شبكه اينترنت اطمينان يابد. 

ها و موسسات پولي و اعتباري كشور ملزم به قبول اين پروتكل و ايجاد تمهيدات الزم براي اجراي آن  تمامي بانك
ها در سيستم بانكي داشته  يد فقط يك شناسه بانكي مشتري در تمامي بانكشوند. هر فرد اعم از حقيقي يا حقوقي با مي

كند. تمامي  ها و موسسات پولي و اعتباري ابالغ مي باشد. چگونگي اجراي اين ماده را بانك مركزي تعيين و به بانك
وضوع را بانك مركزي ها بايد شماره سريال منحصر بفرد داشته باشند. چگونگي اجراي اين م ها و برات ها و سفته چك

 كند.  ها و موسسات پولي و اعتباري ابالغ مي تعيين و به بانك

نويسان هنگام امضاء  محل درج شناسه بانكي متعهد بايد بر روي چك، سفته و برات چاپ شود. متعهد و پشت
چك، سفته يا برات بايد شناسه بانكي خود را نيز همراه با ساير اطالعات الزم بر روي چك و سفته و برات درج نمايند. 

كند. الزم  با هماهنگي بانك مركزي تعيين و ابالغ ميچگونگي اجراي اين تمهيد را وزارت امور اقتصادي و دارايي 
نامه اجرايي باب چهارم قانون تجارت در رابطه  است تا وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي بانك مركزي آيين

ور بايد نامه مذك با برات، فته طلب، چك را با توجه به مفاد اين پروتكل تدوين و به تصويب مراجع ذيصالح برساند. آيين
مراحل واخواست و وصول مطالبات برات، سفته و چك را تسهيل و امكان وصول طلب دارنده آنها را از متعهد يا 

ها بر اساس  ها فراهم سازد. بانك نويسان از طريق پروتكل برداشت بين بانكي از حسابهاي مديون در همه بانك پشت
خود كه از طريق اعطاي تسهيالت، چك، سفته يا برات ايجاد و  پروتكل مجاز خواهند بود تا مطالبات خود و مشتريان

همچنين بانكها مكلفند تا شرايط الزم براي وصول مطالبات سررسيدشده، معوق، سررسيد شده است را وصول نمايند. 
 مشكوك الوصول و سوخت شده خود و مشتريان خود كه از تسهيالت، چك، سفته يا برات ايجاد شده و اسناد آنها به

و كنند شود را با استفاده از اين پروتكل فراهم  نگهداري ميبه صورت غير يكپارچه طريق قبل از اجرا شدن اين سيستم 
  مطالبات خود و مشتريان خود را وصول نمايند.

 
  MSS(45(تأمين وثيقه مالي 

توانند به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات بكار برده شوند.  ها كه ماليت دارند مي بسياري از اموال و دارائي
مقررات تابع كه  )»MSS(تامين وثيقه مالي « زيرسيستمهاي موجود براي تبديل اموال به ضمانت سهل نيست. لذا  سازوكار

 .براي اين موضوع طراحي گرديده استباشد  نامه اجرائي آن مي بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين و آئين
سيستم صدور گواهي وثيقه توسط دفاتر اسناد رسمي زير نظر سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در قوه قضائيه تعريف 

  گردد. مي
متقاضي به ميزان مارژ (كمتر از يكصد درصد) كل رقم ارزش دفاتر اسناد رسمي با تقويم ارزش دارائي افراد 

هاي قابل قبول اقدام به صدور گواهي ضمانت در  هاي ثبت، حراج، كارمزد و ساير هزينه تقويم شده منهاي مجموع هزينه
ك مال نمايد. ثبت اسناد و امالك كشور معين مي سازمانمارژ را اين نمايند.  ميقطعات مختلف براي مدت مشخص 

                                                            
45 Mortgage Securitization System (MSS) 
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پذيرنده گواهي  ها يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ( ها و يا ساير نهاد تواند گواهي خود را به بانك گواهي ضمانت مي
  ضمانت) اصالتاً يا نيابتاً به عنوان وثيقه يا ضمانت ارائه نمايد.

را از مالك گواهي ضمانت پس از پايان استفاده از مدت گواهي ضمانت و انجام تعهدات، گواهي ضمانت خود 
در صورت عدم  نمايد. پذيرنده گواهي ضمانت اخذ و به دفتر اسناد رسمي صادر كننده عودت و دارائي خود را آزاد مي

ايفاي تعهدات از جانب مالك گواهي ضمانت، پذيرنده گواهي ضمانت، گواهي مربوطه را به دفتر اسناد رسمي صادر 
ط به گواهي ضمانت، مبلغ گواهي يا عين دارائي را به پذيرنده گواهي كننده تحويل و دفتر اسناد رسمي با حراج مال مربو

هاي متعلقه به حساب مالك گواهي  ضمانت پرداخت يا تحويل نموده و مابقي را پس از كسر كارمزد و ساير هزينه
ت بانك باشد نمايد. چنانچه پذيرنده گواهي ضمان ضمانت واريز و اطالعات مربوط را در سامانه وثيقه مالي بهنگام مي

هاي وي  در سررسيد گواهي ضمانت مطالبات خود را از حساب (IWP)تواند با استفاده از پروتكل برداشت بين بانكي  مي
در سيستم بانكي برداشت و اصل گواهي را به وي يا در صورت عدم دسترسي به مالك گواهي به دفتر اسناد رسمي 

و ثبت همزمان و  )»NSSSS(تسويه اوراق بدون كاغذ غيرربوي «طريق  موضوع اين ماده از  . عملياتصادره برگرداند
  پذيرد. صورت مي» (CRS)سامانه ثبت وثيقه «خودكار آن در 
هاي اجرائي براي نظارت بر عملكرد دفاتر اسناد رسمي را در ارتباط با  نامه ثبت اسناد و امالك كشور آئين سازمان

نامه  و آئينتابع مقررات  )»MSS(تامين وثيقه مالي »  عمليات نمايد. ميتدوين و اجراء  (MSS)زيرسيستم تأمين وثيقه مالي 
  باشد. بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين مياجرائي 

آورد كه در  نمايد و از طرفي شرايطي را فراهم مي مجموعه سه زيرسيستم اخير قابليت اتكاء وثائق را تأمين مي
پذير است و نياز به طي مراحل  وصول مطالبات از طريق مرهونه با تشريفات سهل انجام ،تصورت عدم ايفاي تعهدا

  زمانگير قضائي ندارد.
  

  NSSSS(46(سامانه تسويه اوراق بدون كاغذ غيرربوي 
رشد بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين و توسعه ابداعات مالي آن نيازمند يك سيستم يكپارچه براي 

تسويه حساب بوده و مبتني بر وب و سيستم يكپارچه اين  .استمالي آن  هايمبادالت ابزارپايش ثبت، كنترل و 
  عمليات .دهد انجام ميبانك مركزي زير نظر هاي راستين و اوراق بهادار بدون ربا  دهندگان گواهي گران و انتقال معامله

بانكداري مشاركت در سود و زيان نامه اجرائي  و آئينتابع مقررات  )»NSSSS(تسويه اوراق بدون كاغذ غيرربوي «
شرط  ين ماليبودن ابزار تام يشرعنمايد.  تأسيس ميهاي متنوع  با مشخصات و قابليترا سامانه اين بانك مركزي  راستين.

  باشد.  الزم براي ورود اوراق بهادار به اين سامانه مي
ها و  پورتال ثبت اطالعات طرح )»NSSSS(كاغذ غيرربوي سيستم تسويه اوراق بدون «بانك مركزي تحت سامانه 

نسبت به ثبت اطالعات نيز ها  بانك نمايد. ميمجريان بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين را طراحي و فعال 
هاي تأمين مالي شده از طريق بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين و مجريان آنها در پورتال ثبت اطالعات  طرح
ها صورت  بانكاز سوي ديگر  نمايند. مياقدام بصورت آنالين ها و مجريان همگام با پرداخت وجوه به مجريان  طرح

بهنگام شدن اطالعات ثبت و نمايند. سيستم مزبور بايد توانائي  ميسيستم ثبت اين هاي راستين منتشره خود را در  گواهي
                                                            

46 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS) 
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ها را بصورت آنالين براي هر معامله، تسويه، افزايش سرمايه يا هرگونه عمليات انتقال و خريد و فروش  گواهي
  . داشته باشدهاي خود  هاي راستين در پايگاه داده گواهي

 : را خواهد داشتزير كلي هاي  مشخصات و قابليت (NSSSS)سامانه يكپارچه تسويه اوراق بدون كاغذ غيرربوي 

معتبر  يارتهاكو  )شتابشبكه تبادل اطالعات بانك (عضو  كيبان يها ارتكق ياز طر يكترونكال پرداخت -1
 يان دسترسك(در صورت توافق و فراهم شدن ام VISA ،MASTER ،AMERICAN EXPRESSمانند  يالملل نيب

 ).يالملل نيب يارتهاكبه درگاه 

 مختلف.  يت از ارزهايان حماكام -2

 مختلف. يت از زبانهايان حماكام -3

 يها سينندگان سروك ر ارائهيو سا 48فتي، سوئ47SEPAالملل مانند  نيكپارچه بيو  يفرابانك يها ارتباط با شبكه -4
) (در صورت توافق با API(49يه اوراق بهادار عربيو پرداخت و تسو PAYPALمانند  يكترونكپرداخت ال

 ارت و خدمات انتقال وجوه).كننده كصادر يها تكشر

 مبالغ باال.  يبرا ARTGSم و كمبالغ  يبرا ACHاستفاده از  -5

 پارچه. يكت ياحراز هو يها ر روشيو سا IBAN50المللي شبا  نيب ياستفاده از شناسه حساب بانك -6

 ك يستم پرداخت الكترونيس -7

 ياپايامانه اتاق پاس  51RTGS(ساتنا) يه ناخالص آنيسامانه تسووجوه نظير  يكترونكانتقال ال يها ستميارتباط با س -8
 .يكيترونكه اوراق بهادار اليتسوهاي  و سامانه (شتاب) كيه تبادل اطالعات بانكشب، ACH52ا) ي(پا يكيالكترون

 ).SSSS(53ه اوراق بهاداريستم تسويارتباط با س -9

 ).ي(اسناد 54ير نقديقابليت انتقال وجوه غ  -10

ها و  د و فروش مجدد گواهييات خريت، عملكياطالعات دارندگان اوراق، نقل و انتقال مال يثبت و نگهدار  -11
در اطالعات  يپارچگيكو  يكترونكها و اوراق بصورت ال ت دارندگان اوراق، صدور گواهيياوراق، احراز هو

 ها و اوراق. گواهي

 .يارگذ هيقابل سرما يها طرح يرسان اطالع يها ستميس  -12

 Core bankingها در بانكداري يكپارچه  ستميرسيداخلي و خارجي و ز يمال يها  ستمير سيبا سا يپارچگيك  -13

 المللي. هاي بين استاندارهاي انتقال داده  -14

، ي، حسابرس55وردها و مديريت جريان عملياتكر يريگ ، رهيمشتر ياركز يوردها، مكثبت ر يات حسابداريعمل  -15
 .يپايش، كنترل و بازرس
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