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 مقدمه

اند ولی در عمل  اقتصاددانان بسیاري در سراسر جهان هم خود را مصروف حذف ربا از عملیات بانکی نموده
و تأمین نظر شارع کام شرع مطهر موفقیت زیادي نصیب نگردیده است. در این راستا بانکداري راستین منطبق بر اح

هاي عدالت و اخالق اسالمی را نیز در  تدوین گردید تا نه تنها منجر به حذف ربا گردد بلکه وجوه مختلف آموزهمقدس 
دستیابی هرچه بیشتر به یک نظام بانکی مبتنی بر صدق و راستی و عملیات  وجوه مختلف عملیات بانکی نهادینه سازد.

ها و ایجاد اشتغال و تولید و افزایش  ین کمک به شکوفایی اقتصاد، توزیع عادالنه امکانات و فرصتمالی سالم و همچن
مالی، اقتصادي، بانکداري راستین بر مبناي اصول عملیاتی، . شدبا میسیستم بانکداري راستین از اهداف رفاه جامعه، 

هاي عقلی، انسانی، اسالمی و  ی منتج از آموزهالمللی و سازمانی خاصی است که همگ اخالقی، اجتماعی، حقوقی، بین
هاي علوم و فناوري و با هدف توسعه و رشد اقتصاد و  اخالقی و مبتنی بر آخرین دستآوردهاي علمی بشر در زمینه

هاي عملیات بانکی، مالی، اقتصادي، اخالقی،  محاسن بانکداري راستین در همه زمینه بانکداري کشور طراحی شده است.
 . فتالمللی آنقدر گسترده است که به عنوان مولفه اساسی در اصالح ساختار بانکی کشور مد نظر قرار گر و بین اجتماعی

لذا برخی از عقود معین  .براي تسهیل امور حقوقی عملیات بانکداري راستین اصالحاتی بر عقود معین مطرح شد
نیز تحت عنوان  يعقود جدیدبودند اصالح شدند. که با توجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزي متروکه شده 

براي رفع نیازهاي حقوقی عملیات  .اند در الیحه بانکداري راستین تعریف شدهمواسطه؛ مقاسطه، مبادله و مغارسه 
هاي اجباري و اختیاري تأمین اجتماعی چند  گذاري و تسهیل عملیات بیمه هاي مشاع سرمایه مشارکت بانکی، صندوق

در بانکداري  )صندوق تأمین و صندوق بازنشستگی( مستمري  صندوقصندوق با سرمایه متغیر، جدید  نهاد حقوقی
 .اند راستین تعریف شده

گذاري در جهت منع اسراف و تبذیر و  به منظور اصالح الگوي مصرف منابع بانکی و تولید محصوالت و سرمایه
وري، بانک  جتماعی آن بیش از ربا است و همچنین افزایش بهرهجلوگیري از اتالف منابع که تبعات زیانبار اقتصادي و ا
هایی که به منظور احیاي اراضی موات  تواند طرح شود. بانک می مکلف به رعایت موارد مشخص در عملیات بانکی می

ید مقررات با بانک در اجراي بانکداري راستین با اطراف قراردادهاي منعقدهگردد را تأمین مالی کند. بانک و  ارائه می
را رعایت  نظارتی بانک مرکزي و سازمان بورس اوراق بهادار در ارتباط با شفافیت مالی، افشاي اطالعات و حکمرانی

   bijan@bidabad.com           http://www.bidabad.com            دکتر بیژن بیدآباد، مشاور ارشد بانکداري اسالمی، بانک ملی ایران   1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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


2 

گردد از طریق  ها و در اجراي بانکداري راستین بین طرفین منعقد و مبادله می تمامی قراردادهایی که در بانک نمایند.
 شود.  و توسط مأمورین اجراي مربوط به اجرا گذارده می واحد جدیدي به نام اجراي اسناد بانک

  بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین

بانک به نمایندگی از اصلی بانکداري راستین است.  هاي بخشیکی از بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین 
گذار را طبق  گذاري مجري، منابع سپرده سرمایهگذار براي تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح  طرف سپرده

نامه خود اقدام و سود یا  دهد تا مجري با استفاده این منابع نسبت به اجراي طرح ضوابط مدون در اختیار مجري قرار می
در بانکداري مشارکت در سود و زیان ناشی از اجراي طرح به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم شود. 

گذاران با حذف سود ثابت و بر اساس سود مبتنی بر  گذاري منابع سپرده راستین نرخ بازدهی حاصل از سرمایه زیان
 گردد. بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می

 (PLS)مشارکت در سود و زیان راستین سیستم پایه 

و ضوابط کلی بانکداري مشارکت در  فرآیند اصلی و قواعد PLS(2(سیستم پایه مشارکت در سود و زیان راستین 
گذار منابع سپرده وي را به درخواست او در  . بانک به نمایندگی از طرف سپردهدهد را تشکیل میسود و زیان راستین 

گذار گواهی راستین  گذاري و در عوض به سپرده یکی از محصوالت بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، سرمایه
دهد و طبق  گذار با اعمال نظارت کامل تخصیص می گذاري منتخب سپرده ابع را به مجري طرح سرمایهکند و من تسلیم می

گذار و مجري تقسیم و از طرفین کارمزد ارائه خدمت مدیریت سرمایه  ضوابط مشخص سود یا زیان حاصل را بین سپرده
 کند.  دریافت می

 هاي مالی زیرسیستم

هاي تأمین مالی مشخص با هدف تأمین منابع  و زیان راستین اشاره به روشهاي مالی مشارکت در سود  زیرسیستم
 :است و شامل موارد زیر) PLS(هاي مالی تحت ضوابط کلی سیستم پایه  نیازها یا خدمات خاص مالی دارد. زیرسیستم

د نیاز (سرمایه روشی است که بر اساس آن بانک بنا به تقاضاي خریدار منابع مالی مور :3)JFSتامین مالی جعاله ( .1
گذار یا منابع تأمین شده توسط خریدار تامین و به منظور  در گردش) مجري (تولیدکننده) را از محل منابع سپرده

 دهد. تولید محصول مورد نظر خریدار در اختیار مجري قرار می

را به نامه مجري در امر تجارت  که در آن بانک طرحنوعی مضاربه است  :MFS(4تامین مالی مضاربه ( .2
 دهد.  قرار می جريگذاران معرفی و منابع الزم را براي انجام عملیات مضاربه تجهیز و در اختیار م سپرده

گذار از طریق بانک با تأمین بخشی از منابع مالی  در تامین مالی مقاسطه سپرده: IFS(5(تأمین مالی مقاسطه  .3
م الشرکه خود از مشارکت را بصورت اقساط از مشارکت اقدام به تأمین مالی مجري نموده و تا مدت مشخص سه

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

2 Profit and Loss Sharing (PLS) 
3 Joalah Financial Sharing (JFS) 
4 Modarebah Financial Sharing (MFS) 
5 Installment Financial Sharing (IFS) 
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: مجري بخشی از دارایی بنگاه اعم از اجاري، موات و مولد خود را در قبال دریافت RFS(6(تأمین مالی اجاره  .4
گیرد و از محل رهینه بازده دارایی را به  به مالکیت موقت وي درآورده و سپس آن را به رهن می گذار منابع از سپرده

 کند.  گذار پرداخت می الشرکه خود دفعتاً در سررسید یا به صورت ادواري به سپرده میزان سهم
ن و تحویل آن یا گذار توسط مجري جهت تولید کاالي معی استفاده از سپرده سپرده: BFS(7(تأمین مالی امانی  .5

 . پرداخت وجه ناشی از فروش کاال در سررسید مشخص است

گذاران محدود و معین براي طرح خاص است که در آن،  : تجمیع منابع سپردهRGF(8( گروهیتامین مالی  .6
گذاران معین معرفی و منابع  دریافت و پس از ارزیابی به سپردهرا نامه مجري در امر فعالیت اقتصادي  بانک، طرح

 دهد.  الزم را براي انجام طرح مورد نظر تجهیز و در اختیار مجري قرار می

سیس أین تتنکداري راسضوابط باهاي مستمري خصوصی و دولتی وفق  صندوق: RPS(9(تأمین شخصی راستین  .7
توانند بخشی از مبالغی که بر اساس قوانین و  ها نسبت به مستخدمین خود می افراد و همچنین کارگاه گردد. می

هاي مستمري موضوع تأمین شخصی راستین  نمایند را به صندوق قررات حاکم بر بیمه تأمین اجتماعی پرداخت میم
 واریز و از مزایاي آن برخوردار شوند. 

عام المنفعه نزد  ای هیریامور خ يمنابع خود را برا توانند یم ریاشخاص خ: RST(10(تکافل اجتماعی راستین  .8
قالب بیمه تکافل اجتماعی از  دررا  يگذار اصل و منافع سپرده ایاصل  ایبانک منافع  کنند تا يگذار بانک سپرده

قرار  هیالزم الحما فیافراد ضع اریقرض در اخت تبطور بالعوض یا به صور ریحواله به تقاضاي شخص خ قیطر
  دهد.

: جذب و تجمیع منابع اشخاص براي هدف حمایتی خاص که در آن بانک براساس SCF(11تامین مالی حامی ( .9
نامه مجري در امر فعالیت حمایتی مشخص و پس از ارزیابی منابع الزم را براي انجام فعالیت مورد نظر از  طرح

 کند.  تجهیز و بطور بالعوض پس از کسر کارمزد خود به مجري پرداخت میی هاي اجتماع از طریق شبکهحامیان 

که در آن بانک قرض بدون بهره به مجري : جذب و تجمیع منابع اشخاص براي PPL(12تأمین وام جمعی ( .10
از هاي اجتماعی  از طریق شبکها براي انجام فعالیت مورد نظر نامه مجري و پس از ارزیابی، منابع الزم ر براساس طرح

 دهد.  دهندگان تجهیز و به شکل قرض بدون بهره پس از کسر کارمزد خود در اختیار مجري قرار می وام

 منعقد متبادل و مبادل بین مبادله عقد اساس بر که است دیجیتال بهادار : اوراقRSB(13( راستین مبادله اوراق .11
 ارزش میزان به و بوده اوراق ناشر متبادل. است اندازه یک به دو هر آنها زمان و مبدل و بدل گردد بطوریکه می

 به تا است متعهد متبادل. بپردازد) مبادل( اوراق دارنده به اول سررسید در باید و است بدهکار مبادل به آن اسمی
 حاصلضرب که کند اختیار را مبلغ و زمان از ترکیبی یا( آن زمان و میزان همان به را مبدل آن زمان و بدل اندازه
 در و دهد قرار مبادل اختیار در ،)باشد مبدل مبلغ و زمان براي حاصلضرب همین مساوي بدل مبلغ در بدل زمان

شود.  نمی استفاده بهره از نرخ راقاین او در. نماید پرداخت متبادل به را مبدل تا شود می متعهد مبادل دوم سررسید
6 Rent Financial Sharing (RFS) 
7 Bail Financial Sharing (BFS) 
8Rastin Group Funding (RGF) 
9 Rastin Personal Security (RPS) 
10 Rastin Social Takaful (RST) 
11 Sponsor Crowd Funding (SCF) 
12 Peer to Peer Loan (PPL) 
13 Rastin Swap Bond (RSB) 
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 خزانه، راستین مبادله اوراق مرکزي، بانک راستین مبادله اوراق کلی نوع چهار در تواند می راستین مبادله اوراق
  .شود می صادر ارزي و ریالی و بصورت تجاري راستین مبادله اوراق و بانکی راستین مبادله اوراق

گردد تا نسبت به  ذیحق میافتتاح حساب سپرده مبادله راستین با گذار  سپرده: RSD(14( راستین مبادله سپرده .12
ه همان میزان و براي همان مدت از گذاري کرده است ب بلغ سپرده براي مدتی که منابع خود را در این سپرده سپردهم

  نماید. بانک مستردوجه قرض گرفته شده را به  سپساستفاده نماید بانک ون بهره وام بد
نماید تا  درخواست می خریدار (دارنده) کارت با رجوع به صادرکننده کارت: RSC(15( راستین مبادله کارت .13

کند. از بابت این خدمت، دارنده کارت متعهد  صادرکننده مبلغ معینی را براي مدت معین در کارت شارژ می
شود تا همان مبلغ را براي همان مدت یا ترکیبی از مبلغ و مدت را که حاصلضرب آن با مبلغ و مدت شارژ شده  می

 ارد. معادل باشد را در حساب بانک به عاریه بسپ

 هاي راستین گواهی

هاي طراحی شده در بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین است که  تین نام مجموعه گواهیهاي راس گواهی
آن طبق ضوابط بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین تعریف و صادر مالی هاي  در سیستم پایه یا زیرسیستم

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

ها  معامالتی این گواهیتعیین قیمت باشند.  زمان مشارکت در سود یا زیان حاصل از اجراي طرح مربوط شریک می
 است. گواهی راستینو تقاضا در بازار برحسب مکانیزم عرضه 

هاي بانکداري  هاي راستین و ویژگی آنها براساس نوع مشارکت در سیستم پایه یا زیرسیستم انواع گواهی
 :مشارکت در سود و زیان راستین با توجه به نوع طرح و دارایی مورد استفاده طبق ضوابط بانکداري راستین خواهد بود

 .ی مشارکت، و گواهی پذیرهگواه :)PLS(سیستم پایه  •
 .گواهی آتی  :)JFS(تأمین مالی جعاله  •
 : گواهی مضاربه و گواهی مضاربه ادواري.)MFSتأمین مالی مضاربه ( •
 : گواهی مقاسطه عادي و گواهی مقاسطه اجاره و گواهی مقاسطه مشارکت.(IFS)تأمین مالی مقاسطه  •

مشارکت رهنی ادواري، مضاربه رهنی، مضاربه رهنی هاي مشارکت رهنی،  : گواهی)RFSتأمین مالی اجاره ( •
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  •
 .تأمین اجتماعی، گواهی تأمین شخصی و گواهی تأمین مستمريهاي  گواهی: (RPS)تأمین شخصی راستین  •
 قرض.گواهی  کافل وتگواهی : (RST)تکافل اجتماعی راستین  •

14 Rastin Swap Deposit (RSD) 
15 Rastin Swap Card (RSC) 
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 هاي مکمل سیستم

هاي تکمیلی در بانکداري راستین دارد و شامل موارد زیر  ها و روش هاي مکمل اشاره به ابداعات، سامانه سیستم
 :است
هاي راستین و اوراق  انواع گواهیمبتنی بر وب براي معامله سامانه  RCM(16ر گواهی راستین (سامانه بازا .1

 .شود که توسط بانک عامل تأسیس و مدیریت می باشد می مبادله راستین
اي تأمین مالی حامی ه طرحسیستم مبتنی بر وب تجمیع منابع براي  :17(CFS) جمعیتأمین مالی سامانه  .2

(SCF)  و تأمین وام جمعی(PPL) هاي اجتماعی است. در بانک مشارکت راستین از طریق شبکه 

سیستم کامپیوتري مبتنی بر وب که امکان بازرسی و کنترل  OCM(18سامانه بازرسی و پایش عملیات ( .3
 کند.  بانک را بصورت آنالین فراهم می هاي مختلف پرسنل فعالیت

 باشد میوثایق منقول و غیرمنقول بصورت یکپارچه ثبت براي مبتنی بر وب سامانه  19(CRS)سامانه ثبت وثیقه  .4
ها و اشخاص حقیقی و  ها و سایر نهادها و سازمان بانک. گردد که توسط سازمان ثبت اسناد و امالك تأسیس می

را هاي ضمانت  هاي منقول و غیرمنقول و گواهی وضعیت ترهین داراییده از این سامانه با استفاتوانند  میحقوقی 
 بصورت آنالین استعالم کنند. 

توانند با تقویم ارزش دارایی اشخاص اقدام به  ها می بانک 20(MSS)تبدیل دارائی به گواهی ضمانت  .5
ایی نمایند. مالک گواهی ضمانت صدور گواهی ضمانت در قطعات مختلف براي مدت مشخص به نام مالک دار

پذیرنده گواهی ضمانت)  ها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ( ها و یا سایر نهاد تواند گواهی خود را به بانک می
 اصالتاً یا نیابتاً به عنوان وثیقه یا ضمانت ارائه کند. 

 يسو به فرد کیکه از  يتعهدات افراد هیتسو يالزم برا داتیتمه SCC(21تهاتر تعهدات پشت سرهم ( .6
از اشخاص  يا از تعهدات و مطالبات مجموعه يا رهیطلبکارند را در ارتباط با زنج گریاز فرد د ییبدهکار و از سو

 آورد.  میفراهم 
بین بانکی و زیر نظر اي  ) توافقنامهIWPپروتکل برداشت بین بانکی ( 22(IWP)پروتکل برداشت بین بانکی  .7

دهد تا مطالبات خود بابت قراردادهاي الزم االجرا یا اسناد تجاري و  بانک مرکزي است که به بانک اجازه می
سازي حساب محال علیه و دیگر  مطالبات مشتریان بابت اسناد تجاري (چک، سفته و برات) را پس از تهی

هاي وي و پس از آن  د بانک محال علیه از سایر حسابهاي ضامنین وي نز حسابهاي مدیون و پس از آن حساب
 هاي دیگر بصورت آنالین برداشت کند.  هاي ضامنین وي نزد بانک حساب

تسویه اوراق بدون مدیریت و سامانه یکپارچه  23(NSSSS)سامانه تسویه اوراق بدون کاغذ غیرربوي  .8
ان بانکداري مشارکت در سود و زیان ها و مجری طرحبر  کهدر بانک مرکزي است  (NSSSS)غیرربوي کاغذ 

16 Rastin Certificate Market (RCM)  
17 Crowd Funding System (CFS) 
18 Operation Control and Monitor (OCM)  
19 Collateral Registeration System (CRS) 
20 Mortgage Securitization System (MMS) 
21 Serial Commitments Clearance (SCC) 
22 Interbank Withdrawal Protocol (IWP) 
23 Non-Usury Scripless Security Settlement System (NSSSS)  
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 . نماید در بانکهاي مختلف نظارت میراستین 

 را یبا اطالعات بانک یاتیاطالعات مال قیتطب یکیو الکترون يساختار طیشرا MLD(24( یکشف پولشوئ ستمیس .9
کشف  ستمیدر س یاطالعات معامالت و اطالعات پول قیتطب قیاز طر ینیرزمیاقتصاد ز اتی. عملآورد یفراهم م
 است.  يری) قابل کشف و رهگMLD( یپولشوئ

 نتیجه گیري

 يو برمبنا یرا بررس رانیا يبانکدار یو اجرائ ياست که معضالت نظر یاسالم نینو يبانکدار نیراست يبانکدار
ابزارها، ، ها هرکدام از زیرسیستم .دهد یارائه مبراي آنها  یو اجرائ یقانون يها حل راه یو فن یعلم يدستآوردها نیآخر

بانکداري سیستم پایه  اند. هاي عملیاتی بانکداري راستین مشخصاً براي رفع معضلی طراحی شده ابداعات، و رویه
در بانک  1389افتتاح اولین شعبه مشارکت در سود و زیان راستین (شعبه قبا) در آبان با  راستینمشارکت در سود و زیان 

و بسیار رضایتبخش  اجراپس به شعب اصلی بانک ملی تعمیم داده شد. نتایج ملی بصورت آزمایشی به اجرا درآمد و س
 بود.و فارغ از مشکالت رایج هاي اعتباري  در صد طرح گذاران و عملکرد صد حاکی از استقبال عموم سپرده

و سایر بانکداري راستین به عنوان یک پروژه ملی به صورت یک الگوي باز طراحی گردید تا همه بانکها در ایران 
نامه اجرائی آن  پیشنویس الیحه قانونی بانکداري راستین و آئین .کشورها بتوانند به راحتی به نصب و اجراي آن بپردازند
 .حاوي کلیه نکات و ظرافتهاي قانونی و اجرائی آن است

 مستندات بانکداري راستین

 است. قابل دسترس  http://www.bidabad.comدر سایت  نیراست يمستندات بانکدارکلیه 

24 Money Laundering Detection System (MLD)  
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