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   (PLS)ن یتساران یت در سود و زکمشار ین مالیتأم یابیبازار
  

  1دآبادیژن بیب
 

  
  دهکیچ

راستین ان یت در سود و زکمشار يدارکبان یاتیار عملکبا سازو يگذار هیسرما يها ان طرحیمجر یبه منظور آشنائ
با  یابیعامل اقدام به صدور پروانه بازار کمربوطه بان کیمحصوالت بان یابیو بازار يدارکن نوع بانیاشاعۀ فرهنگ او 

و با  یابیسب پروانه بازارکابان با یبازار د.ینما یط میواجد شرا یا حقوقی یقیاعم از حقابان یبازار يط مشخص برایشرا
ت در سود و کبه شعب مشار یابیتوانند با ارائه خدمات بازار یم يگذار هیسرما يها ان طرحینان و مجریارآفرکجلب 

د ید گردند. تمدیست تمدیبا یمساله بوده و در رأس هر سال یکها  گردند. پروانه یابیالعمل بازار افت حقیان مستحق دریز
   باشد. یم ان راستینیزت در سود و کمشار یآموزش يها و گذراندن دورهاب یپروانه منوط به حسن عمل بازار

  
  راستین انیت در سود و زکمشار يدارک، بانیابیبازار: دواژهیلک
  

  مقدمه
ه کآن است  يه حذف ربا به معناکمتوقف شود بل کیبان یمال يها تیه فعالکست ین نیا یحذف ربا به معن

ن یباشند. ا یکرنده شریان وام گیند و در سود و زیافت ننمایخود در یاز منابع مال یهمواره بهره ثابت یمال ییصاحبان دارا
ان یتوان وام دهنده را در سود و ز ین عقود میگردد. در ا یمطرح م یاسالم يدارکمختلف بان یتکت در عقود مشارکشرا

طبقه  3(PLS) 2ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکتحت عنوان بان يدارکستم بانین سیساخت. ا یکرنده شریوام گ
  است.  کیبان يها تین حذف ربا در فعالیترکه منتج از دکشود  یم يبند

 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکطرح بان« يها ستمیرسیاز ز یکی JFS(5( 4»جعاله یت مالکطرح مشار«
(PLS) « جعاله  یت مالکطرح مشار«است. درJFS «ن نرخ ییباشد اساس تع یا خصوصیو  یدولت که بانکنیصرفنظر از ا
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العمل و در مقام  افت حقیبعنوان واسطه وجوه با در کباشد و بان یاقتصاد م یقیدر بخش حق ینرخ بازده کیالت بانیتسه
را  ياال، منابع وکدار یه به خریت سرمایریافت نموده و در عوض ضمن ارائه خدمات مدیارمزد درکا عامل یل و کیو

  آورد.  یننده فراهم مکدیه در گردش تولین سرمایت در تامکمشار يبرا
 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکطرح بان« يها ستمیرسیاز ز یکی 7(MFS) 6»مضاربه یت مالکطرح مشار«
(PLS) « مضاربه  یت مالکطرح مشار«است. درMFS «مضاربه در بخش  یمضاربه، نرخ بازده ين نرخ بهره براییاساس تع

افت یارمزد درکا عامل یل و کیو در مقام و يارک العمل افت حقیبعنوان واسطه وجوه با در کباشد و بان یاقتصاد م یقیحق
 يت تجاریت در فعالکمشار يرا برا يگذار منابع و ه به سپردهیت سرمایریضمن ارائه خدمات مدنموده و در عوض 

به مشخص  يها طبق دستورالعملان یا زیت به صورت سود و ین فعالیاز انجام ا یناش یآورد. بازده یمضارب فراهم م
  شود.  یگذار منتقل م سپرده یعنی یصاحبان منابع پول

  
  ابیبازار يرفتار یمبان

  ل منطبق سازند:یر شده ذکموارد ذ يخود را بر مبنا یابیوة بازاریر واقف و شیست بر اصول زیبا یابان میبازار
 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکبان یاتیعمل يها هیرو يو اعتقاد یم اصولیبا مفاه یآشنائ -1

 امل در همۀ ابعاد داشته باشدکت یشفاف -2

و هرگونه  ، سؤاستفاده، ارتشاءی، تبانيارک تقلب، پنهاناغوا، س، ی، تدلیصداقت یز از هرگونه دروغ، بیپره -3
 . یابیت بازاریدر ارتباط با فعال یراخالقیاقدام غ

 باشد. يا و اخالق حرفه یادب و آداب متعارف بازرگان، یت راستیرعا یمراع -4

 یدر ارتباط با خدمات مال کت بانیار با وب ساک یاطالعات و چگونگ يفنآور یلکم یبا مفاه یآشنائ -5
 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکو صفحات وب خاص بان کبان یعموم

و  ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکرفته شده بانیپذ يهادها و استاندار با دستورالعمل یآشنائ -6
 آن يها ستمیرسیز

 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکموجود در بان يها تیجذاب یمعرف -7

 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکمحصوالت بان یدر ارتباط با معرف یت و پاسخگوئیقبول مسؤول -8

 گردد. ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکو بان کش اعتبار بانیباعث افزا -9

 از تحوالت بازار ینسب یآگاه - 10

 ارتباط يو توان برقرار یتیو شخص یکیزیف يها تیجذاب و یالمک يها از مهارت يبرخوردار - 11

  یخارج ین مالیتأم یان متقاضیدر جلب مجر یتسلط به زبان خارج - 12

                                                           
زاده،  علیرضا مهدي ،سعید نفیسی زبده سرائی، علیرضا شفیعی ابوالفضل هزاوه، آذرنگ امیراستوار،همکاري ژینا آقابیگی، بیدآباد، بیژن و  6

، علی کوثري، باقر پور محمد صفایی، محمود الهیاري فردمحمد کاشفی،  سید علی حسینی، اکبر شالی، ،پور حسینداودي، بیژن  علی حیات
، (PLS)، زیرسیستم بانکداري مشارکت در سود وزیان (MFS)، شاکري. مشارکت مالی مضاربه نادیا خلیلی والئی مهستی نعیمی،اله زاده،  عین

 .1389بانک ملی ایران، تهران 
7Modarebeh Financial Sharing (PLS) 



3 

  
  ابیت بازاریصالح یط عمومیشرا

 یت قانونیاهل -1

 داشته باشد یرانیرایت غیتواند تابع یاب میبازار -2

 حسن سابقه -3

  نترنتیوتر و ایامپکبا  یعموم یآشنائ -4

 شود یبرگزار م که توسط بانک ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکبا بان یآشنائ يها گذراندن دوره -5

 کاب بانیبازار یابیارشناس ارزکز مصاحبه با یت آمییموفق یط -6

  
  یالملل نیب یکه یاب پایبازار پروانهط خاص احراز یشرا

 مرتبط  يها رشتهدر  یتخصصت یفعال یفکا سابقه می یدانشگاه یالت تخصصیتحص -1

  ی، ماليدی، توليدر امور تجار یفکتجربه م -2

 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکبان يها تسلط بر دستورالعمل -3

 یکا داشتن حداقل ی کص بانیننده و به تشخکبا ارائه مستندات قانع  ین مالیمختلف تأم يها وهیبه ش یآگاه -4
 ه دو یپا یابید در بازاریسال سابقه مف

ت در سود و کمشار ین مالیتأم یمتقاض يدر ارتباط با مجر یخارج يها ر زبانیا سایو  یسیتسلط به زبان انگل -5
   یان خارجیز

  
  یکه یاب پایبازار پروانهط خاص احراز یشرا

 مرتبط  يها در رشته یتخصصت یفعال یفکا سابقه می یدانشگاه یالت تخصصیتحص -1

  ی، ماليدی، توليدر امور تجار یفکتجربه م -2

 راستینان یزت در سود و کمشار يدارکبان يها تسلط بر دستورالعمل -3

 یکا داشتن حداقل ی کص بانیننده و به تشخکبا ارائه مستندات قانع  ین مالیمختلف تأم يها وهیبه ش یآگاه -4
 ه دو    یپا یابید در بازاریسال سابقه مف

  
  ه دویاب پایبازار پروانهط خاص احراز یشرا

 مرتبط يها رشتهت در یفعال یفکا سابقه می یالت دانشگاهیتحص  -1

  ی، ماليدی، توليدر امور تجار یفکتجربه م -2

 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکبان يها امل با دستورالعملک یآشنائ -3

 یابید در بازاریسال سابقه مف یکا داشتن حداقل ی کص بانیبه تشخ ین مالیمختلف تأم يها وهیبه ش یآگاه -4
 ه سه  یپا
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  ه سهیاب پایبازارپروانه ط خاص احراز یشرا
 الت متوسطه یتحص -1

  ی، ماليدی، توليدر امور تجار یفکتجربه م -2

 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکبان يها با دستورالعمل یآشنائ -3

  
  یابید، ارتقاء و لغو پروانه بازاری، تمدیابیثبت، ارز

 گردد. یر میخ صدور و انقضاء تحریها تار پروانه يشود و بر رو یساالنه صادر م یابیبازار يها پروانه -1

ثبت خواهد شد و به صورت  کبان یاطالعات يها کآنها در بان يها ابان و پروانهیه اطالعات الزم بازاریلک -2
 قرار خواهد گرفت. ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکت بانیار شعب و وب سایدر اخت ینترنتیا

در اساسنامه  یابیت بازارید فعالیبار یباشد. در مورد اخ یا حقوقیو  یقیت حقیشخص يتواند دارا یاب میبازار -3
 ح شده باشد. یت تصرکشر يها تیاز فعال یکیت به عنوان کشر

 ند.ید نمایابان موظفند تا همه ساله پروانه خود را تمدیبازار -4

ان یزت در سود و کمشار يدارکبان یلیمکت يها اب ملزم به گذراندن دورهید پروانه، بازاریهر ساله هنگام تمد -5
 که توسط بانک ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکد در بانیها و تحوالت جد هیدر ارتباط با رو راستین

 باشد. یشود م یبرگزار م

د پروانه همزمان یباالتر، هنگام تمد یابیبازار يها هیپاط ارتقاء به یتواند تا در صورت احراز شرا یاب میبازار  -6
 د.یدرخواست ارتقاء نما

افت یاب دریه نقداً از بازارکباشد  یمال ی) ر300000(صد هزار ید پروانه در هر سال سیتمدا ینه صدور و یهز -7
 گردد. یم

ا از یاب بوده و یرفتار بازار یط مندرج در مبانیاب به وضوح فاقد شرایه بازارکمحرز شود  کبان يچنانچه برا  -8
 د.ید ننمایرا تمد يو یابیتواند پروانه بازار یرده است مکآنها عدول 

 شود. یصادر مدر دو برگ جداگانه  یو فارس یسیانگل يهابه زبان یالملل نیب یکه یپا یابیپروانه بازار -9

 یال یک يها هیپا يها پروانه يبرا یمطرح در ظهر پروانه به زبان فارس یابیط و الزامات بازاریه قواعد، شرایلک - 10
 یا مقام قانونیو اب یشود و بازار ید میق یالملل نیب یکه یاب پایپروانه بازار يبرا یسیو به زبان انگل یسه داخل

 د.ینما ید و امضاء میظهر پروانه را تأئ یابیت بازارکشر

ت کمشار ین مالیه ...... تأمیاب پایبازار«تواند رسماً خود را به عنوان  یاب می، بازاریابیپس از اخذ پروانه بازار - 11
 د.ین عنوان استفاده نمایاتبات خود از اکا در میو  یمعرف» رانیا یمل کبان (PLS) ان راستینیزدر سود و 

  باشند. یابیافت پروانه بازاریدر یتوانند متقاض یز مین یدر هر رده شغل کارمندان بانک - 12

ان یزت در سود و کشعبه مشارد شخصاً هنگام عقد قرارداد یبا یابیت بازارکشر یا مقام قانونیو اب یبازار - 13
اب را یبازار یابیت بازاریز فعالین يد و مجریابد و ظهر قرارداد را امضاء نمایدر شعبه حضور  يبا مجر راستین
  تعلق نخواهد گرفت. يبه و یابیالعمل بازار ن صورت حقیر اید در غید نماییتأ

 یگرد قانونیارمزد موجب پکاز پروانه در اخذ  يا استفاده صوریاب و یهرگونه سؤاستفاده از عنوان بازار - 14
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 یگرد قانونیتحت پ یق مراجع قضائیاز طر ين وین و مباشریاب، معاونیبوده و بازار یم قضائکموضوع در محا
 یاسام د نخواهد بود.یوجه قابل تمد چیبه هو اب متخلف لغو یبازار یابیقرار خواهند گرفت. پروانه بازار

اعالم  کت بانیاه قرار خواهد گرفت و در وب سایست سین آنها در لین و مباشریابان متخلف و معاونیبازار
  خواهد شد.

د خود و بدون اطالع به یان خود را به صالحدیدر سود و ز یت مالکن مشاریتأم یابیستم بازاریتواند س یم کبان - 15
  د.یالً متوقف نماکابان یبازار

  
  ابانیالعمل بازار حق

ابان یارمزد بازارکگردد و  ین میتأم يگذاشته شده مجرار یاب از محل منابع در اختیالعمل بازار پرداخت حق -1
ان یزت در سود و کدر طرح مشار يقابل قبول مجر يها نهیل جزء هزیدار براساس موارد مندرج در ذ پروانه

 محسوب خواهد شد. راستین

ن یپروژه تأم یاز رقم اسم%) 035/0(در هزار  5/3ارمزد معادل کافت یبا حق در یالملل نیب یکه یاب پایبازار -2
و متناسب  انیت در سود و زکمشار یمنابع مال یمتقاض یخارج يبا مجر کشده پس از انعقاد قرارداد بان یمال

در  25/2ا برابر ب یان داخلیمجر يبرا یالملل نیب یکه یاب پایبازار یافتیارمزد درک و يبا پرداخت منابع به مجر
منابع  یمتقاض یداخل يبا مجر کشده پس از انعقاد قرارداد بان ین مالیپروژه تأم ی%) از رقم اسم0225/0هزار (

 .خواهد بود يو متناسب با پرداخت منابع به مجر انیت در سود و زکمشار یمال

شده پس  ین مالیپروژه تأم یاز رقم اسم%) 02/0(در هزار  0/2ارمزد معادل کافت یبا حق در یکه یاب پایبازار -3
و متناسب با پرداخت منابع به  انیت در سود و زکمشار یمنابع مال یمتقاض يبا مجر کاز انعقاد قرارداد بان

 .يمجر

شده  ین مالیپروژه تأم یاز رقم اسم%) 0175/0(در هزار  75/1ارمزد معادل کافت یه دو با حق دریاب پایبازار -4
و متناسب با پرداخت منابع به  انیت در سود و زکمشار یمنابع مال یمتقاض يبا مجر کپس از انعقاد قرارداد بان

 .يمجر

شده پس  ین مالیپروژه تأم یاز رقم اسم%) 015/0(در هزار  5/1ارمزد معادل کافت یه سه با حق دریاب پایبازار -5
و متناسب با پرداخت منابع به  انیت در سود و زکمشار یمنابع مال یمتقاض يبا مجر کاز انعقاد قرارداد بان

 .يمجر

 ياب و مجریفوق با توافق بازار يها شتر از نسبتیا بیمتر کاست و اخذ مبالغ  کفوق مورد قبول بان يها رقم -6
 د. ینما یدر آن مداخله نم کن آنان دارد و بانیب یمنوط به توافق خصوص

ب ایبازار يد پروانه براید هنگام تمدیرات جدییاعمال تغ یر دهد ولییمورد نظر را تغ يها تواند نسبت یم کبان -7
 اعمال خواهد شد.

  اب وجود ندارد. یبازار يشده برا یابیزان منابع بازاریا میها و  از لحاظ تعداد پروژه یتیمحدود -8
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  یابیروش بازار
ر ینظ یابیه طرق متعارف بازاریلکتواند از  یرد مکافت یرا در کبان یابیپروانه بازارپس از اینکه بازاریاب 

 یگر به معرفید ير روشهایو سا یشی، همايق وب، حضوری، از طریلیمی، ایوتاه، پستکام ی، پی، تلفنيا رسانه یابیبازار
  د. یاقدام نما ین مالیتأم یان متقاضیبه مجر ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکبان

  :قابل طرح است انیبا مجراب یر توسط بازاریزموارد 
 ربا ي، اقتصادی، اجتماعینیمضرات د -1

 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکبان -2

 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکمحصوالت بان -3

 جعاله یت مالکستم مشاریرسیز -4

 مضاربه یت مالکستم مشاریرسیز -5

 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکد در بانیجد يها ستمیرسیز -6

 تکمشار یگواه -7

 رهیپذ یگواه -8

 یآت یگواه -9

 یه معامالت گواهیبازار ثانو - 10

 ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکد در بانیجد یابداعات مال - 11

  ران و جهانیدر ا ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکنده بانیها و آ تازه - 12
  

  ان راستینیزت در سود و کمشار يدارکمنابع خاص طرح بان
فقه  يهایاستکو  يگذار هیو سرما یمصرف يربا در وامها ياقتصاد - یل فقهی، تحلینیدآباد، عبدالرضا هرسیژن بیب .1

ت یدة اقتصاد، دانشگاه تربک، پژوهشیش دوساالنه اقتصاد اسالمیام شارع. ارائه شده به هماکشف احکمتداول در 
  fa.pdf-http://www.bidabad.com/doc/reba. 1382مدرس، 

 کیات بانیعمل يرربویو غ يت ربویماه ینیو بازب يرربویغ کبان یسهامت کشر. ینیعبدالرضا هرسدآباد، یژن بیب .2
، »رانیرد اقتصاد اکو عمل یۀ اقتصاد اسالمینظر« یش دوساالنۀ اقتصاد اسالمین همایمجموعه مقاالت سوم متداول.

 ، تهران.193-224ت مدرس، صفحات یدة اقتصاد، دانشگاه تربک، پژوهش1382 يد 4-3
http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf  

، کیو بان یدة پولکپژوهشمت. کدگاه حیه از دیمه و مالی، بک، پول، بانیاقتصاد اسالم یعرفان یمباندآباد. یژن بیب .3
 .1383ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر کبان

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf  
رضا ی، علییده سرایز یسید نفیان، سعید صالحیراستوار، سعی، آذرنگ امیمینع ی، مهستیگیآقاب نایژ دآباد،یژن بیب .4

فرد، محمد  ياری، محمود الهیخانید شیپور، سع نیژن حسی، بییقل سرایص یاهللا قاسم ، حجتيبر چله زادهیمهد
قات و یاداره تحق، (PLS)ان یت در سود و زکمشار يدارکبان یلیطرح تفص. یوالئ یلیا خلینادپور،  ییصفا

 .1387ران، یا یمل ک، بانيزیر برنامه

http://www.bidabad.com/doc/reba
http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf


7 

رضا یعل ،یزبده سرائ یسید نفیسع، یعیرضا شفیعل ابوالفضل هزاوه، راستوار،یآذرنگ ام، یگینا آقابیدآباد، ژیژن بیب .5
، فرد ياریمحمود اله، یاشفکمحمد  ،یبر شالک، اینیحس ید علیس ،پور نیحسژن ی، بيداود اتیح یزاده، عل يمهد

 یت مالکمشار. يرک، شایوالئ یلیا خلیناد ،یمینع یمهستاله زاده،  نی، باقر عيوثرک ی، علپور ییمحمد صفا
 .1389ران، تهران یا یمل ک، بان(PLS)ان یت در سود وزکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(MFS)مضاربه 

رضا یعل ،یزبده سرائ یسید نفیسع، یعیرضا شفیعل ابوالفضل هزاوه، راستوار،یآذرنگ ام، یگینا آقابیدآباد، ژیژن بیب .6
، فرد ياریمحمود اله، یاشفکمحمد  ،یبر شالک، اینیحس ید علیس ،پور نیحسژن ی، بيداود اتیح یزاده، عل يمهد

. يد ناصری، مجيرک، شایوالئ یلیا خلیناد ،یمینع یمهستاله زاده،  نی، باقر عيوثرک ی، علپور ییمحمد صفا
 .1389ران، تهران یا یمل ک، بان(PLS)ان یت در سود وزکمشار يدارکستم بانیرسی، ز(JFS)جعاله  یت مالکمشار

ان یت در سود و زکار مشارکاطالعات و ارتباطات در تحقق سازو يفناور. فرد ياریالهمحمود دآباد، یژن بیب .7
)PLSن، سال اول، شمارة سوم، زمستان یاقتصاد و تجارت نو یپژوهش - یفصلنامۀ علم)، یاسالم يدارک) (بان

  http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf .1- 37، صفحات 1384
http://www.bidabad.com/doc/Pls_it-fa.pdf   

 يابزارها ی)، معرفPLSان (یت در سود و زکمشار يدارکبان یاتیعملار کسازو فرد. ياریالهمحمود دآباد، یژن بیب .8
و  کیش خدمات بانین همایبه دومارائه شده . یالملل نیب یارائکره با یپذ یت و گواهکمشار یگواه یمال

  ران.یا ،ران، تهرانیتوسعه صادرات ا ک، بان1387مهر  27صادرات، 
http://www.bidabad.com/doc/PLS-Banking.pdf  
http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt  

ره در قالب طرح یت/پذکمشار یمعامالت گواه یکیترونکپور. چارچوب بازار ال یمحمد صفائاد، دآبیژن بیب .9
 ، 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 

 .(PLS)ان یت در سود و زکمشار يحسابدارفرد.  ياریالهمحمود دآباد، یژن بیب .10
http://www.bidabad.com/doc/PLS-accounting-fa.pdf 

 ان و اقتصاد اخالق.یت در سود و زکمشار يدارکبا بان يت ادوار تجاریتثبدآباد.یژن بیب .11
http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf  

ن یمجموعه مقاالت سوماطالعات.  يبر فناور یمبتن يرربویغ ین مالیتامفرد. ياریالهمحمود دآباد، یژن بیب .12
 .1389اسفند  1ت یبهمن لغا 30ران. یدر ا ین مالیتوسعه نظام تأم یالملل نینفرانس بک

http://www.bidabad.com/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf  
 ین مالی) و تأمMFSمضاربه ( ین مالیتأم يها ستمیرسی) و زPLSان (یت در سود و زکمشار يدارکبر بان ینگاه .13

  jfs.pdf-mfs-pls-bar-http://www.bidabad.com/doc/negahi، تهران. JFS( .1389جعاله (

 .1389، کیو اصالح ساختار بان ین مالیبا ابزار نو يادوار ياقتصاد ياز نوسانات و بحرانها يریجلوگ .14
mali.pdf-areabz-va-http://www.bidabad.com/doc/bohran   

ن یاطالعات. مجموعه مقاالت سوم يبر فناور یمبتن يرربویغ ین مالیفرد. تام ياریژن؛ محمود الهیدآباد، بیب .15
 . 1389اسفند  1ت یبهمن لغا 30ران. یدر ا ین مالیتوسعه نظام تأم یالملل نینفرانس بک

http://www.bidabad.com/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf 
  ان و اقتصاد اخالق، یت در سود و زکمشار يدارکبا بان يت ادوار تجاریژن. تثبیب دآباد،یب .16

http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf
http://www.bidabad.com/doc/Pls_it-fa.pdf
http://www.bidabad.com/doc/PLS-Banking.pdf
http://bidabad.com/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt
http://www.bidabad.com/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf
http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=182
http://www.bidabad.com/doc/PLS-accounting-fa.pdf
http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf
http://www.bidabad.com/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf
http://www.bidabad.com/doc/negahi
http://www.bidabad.com/doc/bohran
http://www.bidabad.com/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf
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http://www.bidabad.com/doc/pls-business-cycles.pdf 
) و MFSمضاربه ( ین مالیتأم يها ستمیرسی) و زPLSان (یت در سود و زکمشار يدارکبر بان ینگاهژن، یدآباد، بیب .17

 jfs.pdf-mfs-pls-bar-http://www.bidabad.com/doc/negahi، تهران. JFS( .1389جعاله ( ین مالیتأم

ان یت در سود و زکمشار يدارکالت بانکیتش ، سازمان ویگینا آقابی، ژیمسعود صفرزاده نساجدآباد، یژن بیب .18
(PLS) 1389ران، یا یمل کدر بان .organization.pdf-http://www.bidabad.com/doc/PLS  

 1389 .fa.pdf-paper-http://www.bidabad.com/doc/mfs، (MFS)مضاربه  یت مالکمشاردآباد، یژن بیب .19

 1389 .fa.pdf-paper-http://www.bidabad.com/doc/jfs، (MFS)جعاله  یت مالکمشاردآباد، یژن بیب .20

 .1390، کیدآباد، راهبرد تحول ساختار بانیبژن یب .21
 http://www.bidabad.com/doc/rahborde-tahavole-bank.pdf 

  
22. Bijan Bidabad, Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and 

contemporary jurisprudence shortages in exploring legislator commandments. Proceeding of 
the 2nd International Islamic Banking Conference. Monash University of Malaysia. 9-10 
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