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

ها بهره  زيان راستين از برخي از اين سيستم كارائي سيستم از وجوه مختلف نيز خواهد شد. بانكداري مشاركت در سود و
تواند بسياري از  امكانات فعلي در زمينه فنĤوري اطالعات ميجسته كه مروري بر خصوصيات كلي آنها خواهيم داشت. 

معضالت موجود در نظام بانكي را رفع نمايد. سرعت، صحت، پايش، كنترل، دسترسي به اطالعات بصورت آنالين از 
   ها و مشتريان آنها قرار بدهد. توانند در اختيار بانك هاي مبتني بر وب مي است كه سيستمجمله خدماتي 

اند كه  هاي مبتني بر وب طراحي شده برخي از انواع سيستم 2در بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين
ارند تا معضلي از معضالت بانكي را ها وظيفه د توانند در بانكداري رايج نيز بكار گرفته شوند. هركدام از اين سيستم مي

هاي بانكي متصل  توانند به ديگر سيستم ها از طريق شبكه اينترنت در صورت لزوم مي رفع نمايند. از لحاظ كلي اين سيستم
  ها خواهيم داشت: شوند. در ادامه مروري مختصر بر اين سيستم

  
   RCM(3(سامانه بازار گواهي راستين 

گيرد و هرچند  د و فروش سهام و اوراق بهادار در بازار بورس و فرابورس صورت ميدر حال حاضر عمليات خري
سامانه كنند.  هائي استفاده نمي اند ولي از چنين سيستم قانوناً منع نشده (OTC)4ها از تأسيس بازارهاي روي پيشخوان  بانك

و  6راستين هاي دهندگان گواهي انتقال گران و سيستم مبتني بر وب تسويه حساب معامله RCM(5(بازار گواهي راستين 

                                                            
             bijan@bidabad.com           http://www.bidabad.com           دكتر بيژن بيدآباد، مشاور ارشد بانكداري اسالمي، بانك ملي ايران  1
بـري، بيـژن    ژينا آقابيگي، مهستي نعيمي، آذرنگ اميراستوار، سعيد صالحيان، سعيد نفيسي زيـده سـرايي، عليرضـا مهـديزاده چلـه      بيژن بيدآباد، 2

راسـتين   طرح تفصيلي بانكداري مشاركت در سود و زيانپور، ناديا خليلي والئي.  پور، سعيد شيخاني، محمود الهياري فرد، محمد صفايي حسين
(PLS) ،1387ريزي، بانك ملي ايران،  اداره تحقيقات و برنامه.  

3 Rastin Certificate Market (RCM) 
4 Over the Counter  
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تابع مقررات بانكداري بطور كلي  )»RCM(بازار گواهي راستين »  عمليات باشد. اوراق بهادار بدون ربا در بانك مي
با مشخصات و سامانه اين بانك نسبت به ايجاد  باشد. نامه اجرائي آن مي مشاركت در سود و زيان راستين و آئين

اقدام سايت خود  در وبنامه اجرائي بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين  ع طبق مفاد آئينهاي متنو قابليت
   7.نمايد مي

 باشد شرط الزم براي ورود و خريد و فروش و انتقال اوراق بهادار به اين سامانه مي ين ماليبودن ابزار تام يشرع
ضه بدون ربا (اوراق قرضه راستين) در اين سامانه قابل خريد و و همچنين اوراق قر ههاي راستين صادر انواع گواهينتيجتاً 

سايت اينترنتي خود  هاي راستين را در وب باشند. بانك بازار اوليه و ثانويه معامالت و انتقال گواهي فروش و انتقال مي
هاي  روش و انتقال گواهيسايت اقدام به خريد، ف تواند از طريق اين وب مشتري مي و كند مي(بازار گواهي راستين) ايجاد 

در اين  ها و مجريان بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين را راستين خود بنمايد. بانك پورتال ثبت اطالعات طرح
هاي تأمين مالي شده در بانكداري مشاركت در سود و  تا نسبت به ثبت اطالعات طرحو  نمايد ميطراحي و فعال سيستم 

صورت و همگام با پرداخت وجوه به مجريان اقدام  )RCM(ها در پورتال بازار گواهي راستين زيان راستين و مجريان آن
ها را بصورت  نمايد. سيستم مزبور بايد توانائي بهنگام شدن اطالعات گواهي ميهاي راستين منتشره خود ثبت  گواهي

هاي راستين يا اوراق  خريد و فروش گواهيآنالين در صورت معامله، تسويه، افزايش سرمايه يا هرگونه عمليات انتقال و 
  هاي خود ثبت نمايد. در پايگاه دادهداشته و قرضه بدون ربا (اوراق قرضه راستين) را 

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

موجود بين بانك و حقوقي رابطه  ، اين سيستم بايد بتواندبازار گواهي راستين معامله و حقوق خود را منتقل نمايند
ه عمليات خريد، فروش و هنگام هرگونلذا  .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
با كليك گزينه  مفاد قرارداد و كليه تعهدات الزم براي عمل خريد، فروش و انتقال در آنجا به مشتري ارائه و مشتري

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

بازار گواهي سامانه توانند در  ميو مجري و يا ساير خريداران و فروشندگان گواهي راستين گذاران  بانك و سپرده
ه قيمت بازار يا به قيمت توافقي هاي راستين متعلق به خود ب 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  هاي راستين را در پايگاه داده عمليات انتقال و خريد و فروش گواهي
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  نمايد. 
تواند از فعاليت موازي بازارگردانان و كارگزاران بورس اوراق بهادار در ارتباط با معامالت گواهي  ك ميبان

گردد تا با رعايت نكات و  گري است كه از طرف بانك مأمور مي بازارگردان كارگزار يا معاملهراستين استفاده نمايد. 
اي كه به  در اين ارتباط بانك در قبال اجازه مت بازار آزاد بنمايد.هاي راستين به قي ضوابط مالي اقدام به داد و ستد گواهي

نمايد كه بازارگردان يا كارگزار جهت انجام  مياي طراحي  سايت خود را به گونه دهد وب بازارگردان يا كارگزار مي
ين حالت همانند سايت بانك عمل نمايد. جزئيات معامله بايست در ا 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
و تمهيدات اين  هاي بيمه اقدام به فروش خدمات بيمه گواهي نمايد هاي راستين از طريق شركت از ريسك گواهي
  .گواهي تعبيه شده استسايت سامانه بازار  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)  در سطح كشور (يا در شرايط بينسريال يكتا 

هاي بانك ثبت گردد. از جمله اين  بايست در پايگاه داده م با جريان انتقال وجه ميهمگا با اين شماره و اوراق ها گواهي
هاي بانكي طرفين،  هاي حساب 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  گزارش امانه مجهز به سيستمس باشد. انتقال و ساير اطالعات مشابه مي
 د. باش ميتلف صورت پارامتريك برحسب پارامترهاي مخ

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  تعريف شده بايست بر اساس فاكتورهاي چندگانه احراز هويت باشد.

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

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

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

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

 داشته باشد. جاي جهان 

بانك ضمن اينكه قبل از نهايي شدن عمليات كليه  سامانههنگام عمليات خريد، فروش و انتقال گواهي در 
قرار ها را در اختيار خريدار، فروشنده يا انتقال دهنده و انتقال گيرنده  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.  نامه الكترونيكي خريدار يا انتقال گيرنده ارسال مي
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  (OCM) 8سامانه بازرسي و پايش عمليات 

هاي مختلف پرسنل بانك را بصورت آنالين  ل فعاليتسيستم كامپيوتري مبتني بر وب كه امكان بازرسي و كنتر
 نمايد: تأسيس ميهاي زير  با مشخصات و قابليترا  (OCM)سامانه بازرسي و پايش عمليات بانك نمايد.  فراهم مي

 نامه اجرائي آن. هاي اجرائي منطبق با اين مقررات و آئين بازرسي كليه عمليات براساس دستورالعمل -1

 بصورت آنالين. PLSو شعب  PLSاحدهاي مختلف اداره پايش كليه عمليات و -2

 ها، عدم تطابق اسناد، اختالس و تباني بصورت آنالين. هاي كشف عمليات نامأنوس، عدم تطابق حساب سيستم -3

 .دارا بودن سطوح مختلف دسترسي -4

 .هاي گزارشگيري سيستم -5

 هاي امنيتي با قابليت نفوذناپذيري.  سيستم -6

 يري حمالت سايبري به سيستم.هاي شناسائي و پيگ سيستم -7

 برقراري عمليات كنترل داخلي -8

 
  TCS(9(زيرسيستم وثيقه امن 

و پروتكل  )CFS(و تأمين وثيقه مالي  )CRS(شامل سه زيرسيستم سامانه ثبت وثيقه  )TCS(زيرسيستم وثيقه امن 
نمايد و از طرفي شرايطي را  تأمين مي ها قابليت اتكاء وثائق را مجموعه اين زيرسيستم باشد. مي (IWP)بانكي  برداشت بين
پذير است و  آورد كه در صورت عدم ايفاي تعهدات وصول مطالبات از طريق مرهونه با تشريفات سهل انجام فراهم مي

  نياز به طي مراحل زمانگير قضائي ندارد.
  

  CRS(10(سامانه ثبت وثيقه 
ن تسهيالت اموال غيرمنقول خود را بصورت در وضعيت فعلي بانكداري كشور بسيار مشاهده شده كه متقاضيا

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 راهر ماداره ثبت اسناد و امالك كشو

دفاتر اسناد رسمي ملزمند تا هنگام ترهين اموال اعم از منقول يا  .شود تعريف ميبصورت يكپارچه سامانه مبتني بر وب و 
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اموال غيرمنقولي قابل ثبت در  ند.ثبت نماي» (CRS)سامانه ثبت وثيقه «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» ثبت وثيقهسامانه « ثبت نمايند.

   نمايد كه قبالً در رهن كسي قرار داده نشده باشد. ها فقط هر مرهونه را براساس يك شاخص منحصر بفرد ثبت مي داده
ها و  ها و ساير نهادها و سازمان م آورد تا بانكاداره ثبت اسناد و امالك كشور اين امكان را فراهالزم 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 «

 
  11(IWP)بانكي  پروتكل برداشت بين

شود كه فردي به ميزان قابل توجهي مديون يك يا چند بانك است  بسيار ديده مي در شرايط بانكداري متعارف
دهد و نتيجتاً  ها قرار داده و عمليات مالي خود را با بانك اخير انجام مي هايي نزد ديگر بانك ولي منابع خود را در حساب

  هاي ديگر معوق ساخته است.  هاي خود را نزد بانك بدهي
اي بين بانكي و زير نظر بانك  توافقنامه )IWP(ها  انكي از حسابهاي مديون در همه بانكپروتكل برداشت بين ب

سازي حساب وي  دهد تا مطالبات مشتري مديون خود را پس از تهي ه به بانك اجازه ميشود ك تعريف ميمركزي ايران 
  مايد.هاي ديگر بصورت آنالين برداشت ن هاي وي نزد بانك نزد بانك عامل از ساير حساب

ها و  كليه بانكو  آورد ميبانك مركزي بستر الكترونيكي الزم براي اجرائي شدن موضوع اين پروتكل را فراهم 
تنظيم را بانك مركزي پروتكل چگونگي اجراي اين  باشند. موسسات پولي و اعتباري كشور ملزم به قبول اين پروتكل مي

هر فرد اعم از حقيقي يا حقوقي بايد فقط  نمايد. مياجراي آن نظارت و بر ها و موسسات پولي و اعتباري ابالغ  به بانك
ها در سيستم بانكي بايد شماره  كليه چكاز طرف ديگر ها در سيستم بانكي داشته باشد.  يك شناسه مشتري در كليه بانك
  سريال منحصر بفرد داشته باشند. 

 
  CFS(12(تأمين وثيقه مالي 

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

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

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

هاي قابل قبول اقدام به صدور گواهي ضمانت در  هاي ثبت، حراج، كارمزد و ساير هزينه نهتقويم شده منهاي مجموع هزي
مالك گواهي  نمايد. مارژ را اداره ثبت اسناد و امالك كشور معين مياين نمايند.  ميقطعات مختلف براي مدت مشخص 

                                                            
11 Interbank Withdrawal Protocol (IWP) 
12 Collateral Financial System (CFS) 
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پذيرنده گواهي ضمانت)  يا حقوقي ( ها يا اشخاص حقيقي ها و يا ساير نهاد تواند گواهي خود را به بانك ضمانت مي
  اصالتاً يا نيابتاً به عنوان وثيقه يا ضمانت ارائه نمايد.

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

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

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

هاي وي  ي ضمانت مطالبات خود را از حسابدر سررسيد گواه (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 «موضوع اين ماده از طريق   . عملياتصادره برگرداند
  پذيرد. صورت مي» (CRS)نه ثبت وثيقه ساما«خودكار آن در 

هاي اجرائي براي نظارت بر عملكرد دفاتر اسناد رسمي را در ارتباط با  نامه اداره ثبت اسناد و امالك كشور آئين
نامه  و آئينتابع مقررات  )»CFS(تامين وثيقه مالي »  عمليات نمايد. ميتدوين و اجراء  (CFS)زيرسيستم تأمين وثيقه مالي 

  باشد. بانكداري مشاركت در سود و زيان راستين ميئي اجرا
  

  NSSSS(13(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 يكپارچهاين  .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 ك مركزي بان راستين.

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

نسبت به ثبت اطالعات نيز ها  بانك نمايد. ميكداري مشاركت در سود و زيان راستين را طراحي و فعال مجريان بان
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
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
 

                                                            
13 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS) 


