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مقدمه

منابع تأمین شیوة کشورها، از بسیاري در امروزه 
  میزان به بسته اقتصادي، فعالیتهاي نیاز مورد مالی

 سرمایه بازار به آوري روي به سرمایه متقاضیان تأکید
.است متفاوت ها بانک یا

آنها کارکرد و نقش و مالی بازارهاي اهمیت به توجه با 
 بانک« مالی ساختار داراي مالیِ نظام هاي اقتصاد، در

  .آمده اند وجود به »پایه بازار« یا »پایه
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مقدمه
4

عنوان به بانک ها ایران، مثل بانک پایه يکشورها در 
 با که می آیند، حساب به وجوه گردش واسطه هاي مهم ترین

 اشخاص مازاد وجوه بانکی، سپرده هاي از انواعی طراحی
 تسهیالت طریق از و کرده جمع               آوري را حقوقی و حقیقی

 بدین و می دهند قرار اقتصادي فعاالن اختیار در بانکی
.می کنند مالی تأمین را اقتصادي پروژه هاي و طرح ها وسیله

 براي و شده مواجه مالی تأمین مشکل با بانک ها خود گاهی 
 از و می شوند متوسل دیگر مالی بازارهاي به منابع تهیه

  استفاده بانکی سپرده هاي کنار در دیگري مالی ابزارهاي

.می کنند



،به اقتصادي نظام یک در سرمایه تشکیل فرآیند بنابراین  
 است پویایی مالی ساختار مرهون ،ياقتصاد رشد مقدمۀ عنوان

  ابداع رو، این از .باشد مالی بازار عوامل نیازهاي پاسخ گوي که
  تعاملی در را مالی ساختار اجزاي بتواند که مناسبی ابزارهاي
  حوزه این پژوهشگران دغدغۀ همواره دهد، قرار باهم سازنده

  و سپرده گذاران نیازهاي تأمین ضمن که ابزارهایی است؛ بوده
.باشند جامعه فرهنگ و قوانین با متناسب گذاران، سرمایه

اندازهاي پس تجمیع براي اسالمی مالی ابزارهاي طراحی لذا  
  سرمایه سمت به آن ها دادن سوق و جامعه در موجود

  مالی ساختار بازسازي اولویتهاي از اي، توسعه گذاري هاي

.باشد می اسالمی اقتصاد

مقدمه
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تأمین زمینه در سرمایه بازار با بانکها ارتباط براي الگویی طراحی دنبال به  
 .اشد بمی ربا بدون بانکداري نظام چارچوب در مالی منابع

براي الگویی طراحی زمینۀ در :که است صورت این به نیز مقاله اصلی سوال  

  چه ربا، بدون بانکداري نظام چارچوب در سرمایه بازار با بانک ها دادن ارتباط

  مالی منابع تأمین جهت در سرمایه بازار با بانک ها بین توان می را ارتباطاتی

کرد؟ طراحی

و اي کتابخانه منابع از استفاده با تحلیلی، -توصیفی :نیز مقاله روش 
.اینترنتی
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هدایت به واسطه، عنوان به ،سرمایه بازار و بانک ها 
 سرمایه گذاري پروژه هاي سمت به مردم پس اندازهاي

.می کنند عمل

 باشند یکدیگر جایگزین یا مکمل می توانند این رو، از.

 رشد و مالی ساختار ارتباط بررسی دیگر، سوي از 
  بانک و مالی بازار جانشینی چگونگی مطالعۀ ،اقتصادي

  بازار و بانک بودن مکمل نقش مطالعۀ بلکه نیست،
.می باشد اقتصادي توسعۀ و رشد در سرمایه
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مبانی نظري تحقیق



،براي بودن رقیب نقش در چه و مکمل نقش در چه بانکی نظام بنابراین  

که؛ صورت این به .می باشد سرمایه بازار تکمیل کنندة سرمایه، بازار

که می کند تأمین را مالی اي نیازهاي :سرمایه بازار مکمل نقش در 
.می باشد زمینه این در سرمایه بازار فعالیت هاي تکمیل کنندة

باعث که می پردازد  هاییفعالیت به :سرمایه بازار رقیب نقش در 
.شده سرمایه بازار فعالیت هاي رونق

.د داشتنرا به دنبال خواهرشد و توسعه اقتصادي ، در مجموع
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الگوي ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداري بدون ربا

و مفاهیم به توجه با مقاله، این در شده طراحی الگوي 
  می باشد، ایران اسالمی جمهوري اسالمی اقتصاد چارچوب

 .دارد نیز را اسالمی کشورهاي سایر به تعمیم قابلیت که

بازار و بانکی نظام بتوان الگو این از استفاده با بتوان شاید 
 فعال تر و متحول قبولی قابل حد در را اسالمی سرمایه
 .ساخت

،ارتباط هاي زمینه توان می الگو این از استفاده با بنابراین 
.داد گسترش را سرمایه بازار با بانکی نظام
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پذیره نویسی و خریدوفروش اوراق بهادار توسط بانک ها براي  بازار سرمایه -1

و میگیرد انجام سرمایه و پول بازار در که تجاري بانکهاي اقدامات از یکی  

  و بهادار اوراق فروش و خرید دارد، دنبال به نیز را درآمدي بانکها براي

.می باشد مالی بازارهاي در اوراق این فروش و خرید در گري واسطه

 ،بانکداري همانند نیز اسالمی بانکداري در موجود تجاري بانک هاي درواقع  

  شیوه دو به ربا، بدون بانکی عملیات قانون طبق بر می توانند ربوي،

  اوراق و سهام اوراق فروش و خرید به اقدام مقاطعه کاري و واسطه گري

  اوراق این خود اینکه بر مشروط نمایند، گذاري سرمایه طرحهاي مشارکت

.باشند نداشته شرعی مشکل فقهی، جهت از بهادار
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مثل( همگن وام هاي و تسهیالت از سبدي بانک ها در ابتدا  
 بانک ها سپس می گیرد، شکل )...و مرابحه تسهیالت سبد
 منظور با نهادهاي( واسط شرکت هاي به را دارایی سبد این

  سبد این پشتوانه با ادامه، در نهادها این .می فروشند )خاص
  بازار در عرضه قابل بهادار اوراق انتشار به اقدام دارایی،
 .می نماید سرمایه

جریانات به مستقیم، صورت به نیز اوراق این سود و اصل  

 .دارد بستگی تسهیالت سبد از حاصل نقدي

تبدیل به اوراق بهادارسازي دارایی هاي بانکی -2



رسید یک از است عبارت معامله قابل سپرده گواهی  
 در شده تأدیه نقد وجوه مقابل در فروش و خرید قابل
  و دارد معین سود نرخ و مدت که صادرکننده، بانک

و می باشد بانک نزد مدت دار سپرده یک وجود عرفم 
.می گردد تعهد صادرکننده بانک وسیله به

 دارند پذیري انتقال خاصیت اوراق، این.
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گواهی سپرده قابل معامله سپرده هاي بانکها -3



سرمایه بازار رونق١.

سرمایه بازار به تجاري هاي بانک ورود زمینه٢.

 یا و بلندمدت سررسیدهاي با و درپی پی صورت که زمانی٣.

 منتشر )دائمی( سررسید بدون امکان، صورت در حتی

 در که چرا .داشت خواهد دنبال به بیشتري اهمیت ،شوند

 توانند می طوالنی زمان مدت براي اوراق این صورت، این

  .گیرد قرار دادوستد مورد سرمایه بازار در
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:قابل معامله بودن این اوراق
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بانک ها در طرح هاي اقتصادي اوراق سهام موقت مشارکت مدنی -4

 حتی و( بلندمدت طرح هاي قالب در مدنی مشارکت
 به و می شود مالی تأمین بانک ها سوي از )کوتاه مدت

 سرمایه گذاري طرح هاي از بانک سهم الشرکه عنوان

 موقت سهام اوراق صورت به می تواند و شده محسوب
 مثالً( معین سررسید با و یکسان اسمی ارزش با بانک ها

 یکساله، یا و )بودن مشخص صورت در( طرح اتمام زمان
  .شود عرضه سرمایه بازار در و شده طراحی )...و دوساله

)چیزي شبیه به اوراق سهام شرکت ها(



سرمایه بازار در اوراق این فروش و طراحی با بانک، 
  يدیگر اشخاص به را خود )الشرکه سهم( مالکیت
  طرح هاي اجراي براي الزم مالی منابع و می نماید منتقل

.کنندمی  تأمین سرمایه بازار از را دیگر سرمایه گذاري

از اندازه همان به اوراق، این از میزان هر فروش با 
  و یافته کاهش طرح موضوع از بانک سهم الشرکۀ میزان

.می گیرد قرار دیگر اشخاص تملک در
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سرمایه گذاري مستقیم بانک ها در بازار سرمایه -5
16

 یکی مستقیم سرمایه گذاري و حقوقی مشارکت زیرا  
 منابع مالی تأمین جهت در که هستند ابزارهایی از

  و بازرگانی تولیدي، واحدهاي نیاز مورد بلندمدت
  در آن ها تأکید عمالً، و می شوند گرفته بکار خدماتی

  یا و جدید واحدهاي راه اندازي و تأسیس قلمرو

.می باشد موجود، واحدهاي توسعه و تکمیل

 در و می شوند روبرو منابع مازاد با بانک ها گاهی
 نقد پول صورت به وجوه نگهداري صورت، این

 دنبال به را باالیی فرصت هزینه بانک، براي
 سپرده گذاران و بانک ضرر به و داشت خواهد
.بود خواهد

  طریق از خود مازاد منابع تخصیص با می تواند بانک
  به »مستقیم سرمایه گذاري« و »حقوقی مشارکت«

  اوراق و اسالمی بهادار اوراق نگهداري حتی و خرید
 منابع به را خود راکد و مازاد منابع همۀ شرکت ها، سهام

.نماید تبدیل سودآور



 جمله از مشترك گذاري سرمایه هاي صندوق
 که شوند، می شمرده سرمایه بازار مالی نهادهاي

 این در اي ویژه جایگاه به اخیر سال هاي طی در
 شرکت نوعی که اند، یافته دست بازار

 وجوه و می شوند محسوب گذاري سرمایه
 سبد در ،کرده آوري جمع را گذاران سرمایه

  .کنند می گذاري سرمایه بهادار اوراق از متنوعی
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گذاري مشترك هاي سرمایه صندوق -6



 نیز ایران اسالمی جمهوري بهادار اوراق بازار قانون در

:شود می تعریف صورت بدین

 در گذاري سرمایه آن اصلی فعالیت که است مالی نهاد«
 سرمایه گذاري نسبت به آن مالکان و است بهادار اوراق
.»هستند شریک صندوق زیان و سود در خود،

 گذاري سرمایه هاي صندوق طریق از توانند می ،بانک ها
 این از مالی تأمین به و شده سرمایه بازار وارد مشترك

.بپردازند بازار
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 صندوق هاي از استفاده با بانک ها که غیرمستقیمی و مستقیم روشهاي
:شوند سرمایه بازار وارد می توانند )مرکب( ترکیبی مشترك سرمایه گذاري

صندوق ها از اسالمی بهادار اوراق و سهام مستقیم خرید -1

صندوق ها به اسالمی بهادار اوراق و سهام مستقیم فروش -2

 به اوراق و سهام اعتباري خرید تسهیالت مستقیم اعطاي - 3
کارگزاران و صندوق ها

 توسط مشترك سرمایه گذاري صندوق هاي راه اندازي و تأسیس -4
بانک ها



پنجرة خدمات مالی بازار سرمایه -7
20

اصلی بازار به شرکت ها ورود که شرایط برخی در 
 دشوار اغلب بازار، این به آن ها دسترسی و بورس
 شرکت هاي« نقش در می توانند بانک ها است،

 خطر کاهش ضمن ،»سرمایه بازار کارگزاري
 مالی منابع به را شرکت ها دسترسی سرمایه گذاري،

 امکان پذیر سرمایه بازار طریق از خود، نیاز مورد
.سازند

  بازار کارگزاري زمینۀ در بانک ها فعالیت گسترش
:عثبا سرمایه

)بورس از خارج( غیررسمی بازارهاي گسترش کاهش .1  
 رسمی بازار به فعال شرکت هايِ ورود انگیزة افزایش .2

سرمایه
 به مختلف سلیقه هاي با پس اندازکنندگان بیشتر جذب .3

.نمایدمی  کمک سرمایه بازار توسعۀ به و می شود سرمایه بازار



 امکان پذیر بانک ها شعب توسط کار این انجام اگر همچنین
 فعالیت هاي در تداخلی بورس، زمینۀ در فعالیت یا و نباشد
 دفاتر« ایجاد با می توانند بانک ها باشد، بانک ها بانکیِ

  در خود، پوشش تحت »کارگزاري اتاق هاي« یا و »کارگزاري
 سرمایه بازار توسعۀ در را بورس شعب نقش محدودتري، سطح

.نمایند ایفا

  :بارز نمونه

سایت   -92تیرماه 9 بوشهرشعبه مرکزي / بانک ملت در ایران(

)بانکداري الکترونیک
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 در ناحیه اي بورس بازار ایجاد زمینۀ که شرایطی در
 آن در بازار این ایجاد یا و نباشد فراهم مناطق برخی

  نباشد، برخوردار کافی اقتصادي توجیه از مناطق،
 دسترسی تسهیل با می توانند بانک ها شعب

 بورس بازار به نقاط آن در موجود پس اندازکنندگان
 حوزة و جغرافیایی توسعۀ سرمایه، بازار بهادارِ اوراق
  .سازند امکان پذیر را سرمایه رسمی بازار نفوذ

پنجرة خدمات مالی بازار سرمایه -7



شرکت ها برون سازمانی مالی تأمین منبع مهم ترین از یکی، 
 و است یکساله دورة یک براي معموالً که است بانکی اعتبارات

.می باشد تجدید قابل ساالنه

اعتبار، متقاضی شرکت به مشخصی سقف تا می توانند بانک ها 
  براي بانک که صورت این به ،کنند واگذار بانکی اعتبار

 دنکن افتتاح را اي سالیانه بانکی اعتبار ،متقاضی شرکت هاي
.)سالیانه اعتباري حد(
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سرمایه بازار در فعال شرکت هاي به بانکی اعتبارات واگذاري -8



ارتباط بانک ها با بازار سرمایه در  طراحی شده الگوي -1نمودار شمارة 
چارچوب نظام بانکداري بدون ربا
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جمع بندي و نتیجه گیري

24

 بازارهاي براي مقاله، این در شده طراحی جامع ارتباطی نظام .1

 است شده پیشنهاد ایران، خصوص به اسالمی کشورهاي مالی

 با مطابقت عین در که است گردیده طراحی صورتی به و

  اسالمی کشورهاي تمامی در اجرا قابل ،اسالم مقدس شریعت

  و سودآوري امنیت، از مناسبی درجۀ نظر، هر از لذا .می باشد

 .می سازد فراهم بازار هردو سرمایه گذاران براي را نقدینگی



جمع بندي و نتیجه گیري

25

 و بازارها از متنوع تري طیف ایجاد با شده طراحی ابزارهاي .2
  از مختلف نهادهاي استفادة ساختن ممکن با و تسهیالت
 گري واسطه هاي هزینه مجموع در خود، نسبی مزیتهاي

 را مالی نظام کارآیی موارد این همۀ و میدهد کاهش را مالی
.میدهد افزایش اش اصلی کارکردهاي انجام در

  از حاصل منابع که کنند احساس بانک ها که هنگامی که، صورت این به 
  شده بیشتر تسهیالت اعطاي براي پیش بینی شده برنامۀ از سپرده ها،

  از لذا .عکسالب و کنند اقدام بورس بازار از مالی ابزارهاي خرید به است،
 را سودي می کنند، جلوگیري مازاد منابع تراکم از که حال عین در راه، این
  بین معامله هاي راه از می توانند چنان که می آورند؛ دست به منابع براي نیز

  .گیرند به کار را مازادشان منابع بانکی،
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 وکیل جایگاه در میتوانند بانکها ربا، بدون بانکداري در که آنجا از .3
 سرمایه، بازار از سهام اوراق و بهادار اوراق خرید در گذاران سپرده
 اینکه بر افزون سرمایه، بازار بیشتر رونق کنند؛ گذاري سرمایه
 سرمایه به آنها هدایت و اندازها پس بیشتر شکل گیري در میتواند
 سرمایه گذاري امکان کند، کمک تر متنوع و تر گسترده گذاري
 این از و میسازد فراهم سرمایه بازار در را بانکها تر گسترده و بیشتر
 مالی تأمین و بیشتر گذاري سرمایه براي مناسبی زمینه طریق

  .سازد می فراهم اقتصادي بنگاههاي براي تر مطمئن

 بازار و بانکی نظام میان سازنده و مثبت تعامل رو این از
  رونق و بانکی نظام رونق سبب سرمایه بازار رونق سرمایه؛

 رونق و شد خواهد سرمایه بازار رونق سبب بانکی نظام

.میسازد فراهم را اقتصادي توسعه و رشد هاي زمینه هردو،

 برجسته کارشناسان و خبره افراد داشتن با بانکها دیگر سوي از
 مواجه حقوقی و حقیقی اشخاص با مقایسه در کمتري بامحدودیت

 از حاصل هاي بازده نسبی بهبود و ثبات براي عاملی خود این که اند،
 به مردم اعتماد سبب و زیان احتمال کاهش و بانکها گذاري سرمایه
میشود؛ بانکها در گذاري سپرده



...با تشکر از حسن توجه شما
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