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 دهیچک

های دولت و ، اسکت اده ا  این ققد جهت اوراق بهادارسا ی بدهی موضکو  بيع دین در این گزارش پس ا  مرور مبانی فقه اماميه در 

کککک حقوشی شده و ضوابس اساسی دارای اهميت در حراحی و است اده ا  اوراق بيع دین  سنجی فقهیها به بانک مرکزی امکانبانک

کند تا ابزارهای انجام قمليات با ار با  های این گزارش به بانک مرکزی کمک میشککود. یافتهمیی تبيين جهت سکياسککتریاری پول 

 خود را متنو  نموده و به راهکاری دست یابد که قالوه بر سادگی، ا  مشروقيت فقهی و حقوشی برخوردار باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (ع)ی و بانکی و دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه امام صادق گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکده پول کارشناس ارشد پژوهشی، - 1
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 مقدمه 

 ذمه بر اباسب ا  یکی واسطه به که شودمی گ ته کلی مال هر به «دین» فقيهان، اصطالح در. اسکت  بيع کاربردی مصکادیق  ا  یکی دین بيع

 است ایگونهبه  دین بيع ققد هایویژگی تر، دین حلبی اسکت که یک فرد ا  فرد دیرر دارد. به قبارت سکاده  .گرددمی ثابت دیرری شکص  

 و هابانک بدهی اینکه فرض با واشع در. باشد داشته کاربرد مرکزی بانک بهادار اوراق شالب در و یپول سکياست  ابزار یک قنوان به تواندمی که

 ا  بصشی یا تمام تواندمی داین قنوان به مرکزی بانک شوند، میسوب 2حقيقی بدهی و داشته شکرقی  صکیي   مبنای مرکزی بانک به دولت

 میاسکک شيمت ا  کمتر شيمتی با( بانکیبين با ار در) ثالث شککص  به( شککوندمی میسککوب مرکزیبانک  هایدارایی جزءکه ) را هابدهی این

 به جدداًم را دین که است ميسر نيز جدید مالک برای امکان این و شودمی واگیار مرکزی بانک غير به دین مالکيت دین، فروش با. ب روشکد 

 .برساند فروش

 است اده مورد مرکزی بانک توسس با  با ار قمليات ابزار تنها قنوان به 0181 سکال  ا  که) مشکارکت  اوراق ابزار با مقایسکه  در دین خرید

 رآمد اد هاییفعاليت مرکزی بانک که فرض با این مشارکت اوراق. شودمی میسوب یپول سياستریاری جهت تریمناسکب  ابزار ،(شکده  واشع

 نای بر قالوه. نيست پییرامکان اینجا در آن قرفی و مصطل  معنای به مشارکت و اسکت  اشککال  میل فرضکی  چنين شکود. می منتشکر  دارد

 میاسبه قدم سود، پرداخت مشروقيت قدم و اشتصادی سودده حرح فقدان: ا  اندقبارت اوراق این ک حقوشی فقهی هایچالش ا  برخی دیرر

 .  مشارکت اوراق انتشار نیوه شانون با ناسا گاری و اوراق سود و سرمایه اصل تضمين حقيقی، سود پرداخت و

 شریعت اب انطباق بيشتری که دیرری ابزارهای در کنار اوراق مشارکت، است ال م یپول سياست اقمال برای فوق، نکات به توجه با

حقوشی این نو   و فقهی ابعاد ادامه، ابتدا یکی ا  آنهاسککت. در بيع دین ارائه گردند که صکککوك دارند، اشتصککادی کارایی همچنين و

 . گرددمی ارائه دین در نظام بانکی ایران بيع ققد ا  است اده جهت پيشنهادی الروی آن ا  پس و شده صکوك بررسی

 امامیه فقه در آن ضوابط و دین بیع    

 مدقی توانمی مجمو  در اما اسککت، اماميه فقهای خود همچنين و سککنت اهل و شککيعه بين اختالفی مباحث ا  دین بيع مقوله چند هر

 خود به دین اینکه ا  اقم شککمارند می جایز را غيردین به دین بيع ،(سککنت اهل فقهای مشککهور برخالف) شککيعه فقهای مشککهور که بود

 . شود فروخته ثالث شص  به یا و مدیون

 اند ا :نمود که قبارت توجه آنها به ابزارسا ی در باید که دارد وجود مشصصی ضوابس معامله این در ،دین بيع اصل مشروقيت رغمقلی

  ا ) صککککوری نککه و بککاشککککنککد واشککعککی کککه شککککونککد تککنککزیککل دیککن بککيککع قککقککد اسککککا  بککر تککوانککنککدمککی دیککونککی -

                                                           
 . نباشد یبوده و صور( د و فروشیخر مثالً) یمعامله واقع یکاز  ین ناشیه دکآن است  یقیحق یمنظور از بده -1
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 (.است باحل نيستند، واشعی معامالت بر مبتنی که صوری تجاری اسناد تنزیل رو این

 .است صیي  ،(تنزیل) ثالث شص  یا بدهکار  ودتر پرداخت مقابل در دین ک کاهش

 .  است حرام و جاهلی ربای با پرداخت،  مان تمدید ا ای در دین مبلغ بر ک افزودن

 دین يعب اسا  بر تنزیل مبنای توانندمی دیونی تنها واشع در. است دین «نبودن صوری» دین بيع ققد ا  است اده در اصکلی  ضکابطه 

 گردد:  می صوری حالت دو در دین دیرر، سوی ا . باشند حقيقی و بوده غيرصوری که گيرند شرار

 به صواهدب فردی مثالً. باشد نشده انجام آن اسا  بر واشعی ایمعامله و نبوده اشتصاد حقيقی بصش با مرتبس دین سند که ک  مانی

 خود به) چک تنزیل با گيرندهشرض که نیویبه  بدهد  چک گيرندهشرض به ربا، ا  فرار منظور به و دهد شرض دیرری فرد

   .یابد دست نقد وجه به( ثالث شص  به یا و مدیون

 احدیو حقوشی ، متعاملين شصصيتدین بيع در وجود داشته باشد. یعنی اگر «مالکيت اتیاد»  مانی که بين حرفين معامله،ک 

 وریص بيع اتیاد مالکيت، دليل به صکورت  این در باشکند، این دین صکوری بوده و به لیاش شکرقی شابليت تنزیل ندارد.  یرا   

 حالت این ا . شود است اده واشع مورد اشتصادی مشرو  و حقيقی هایفعاليت در تنزیل ا  حاصل وجوه اینکه ولو شکد   خواهد

 با کبان یک رابطه مانند) دارند مالکيت اتیاد که حقوشی دو شص  بين اگر مثالً،. کرد یاد «معامله صورت» قنوان به توانمی

 ماا گردند،می جاثمن جابه و مبيع و افتاده ات اق «بيع صورت» چند هر شود، بدل و رد مالی( اشليزینگ  یرمجموقه شرکت

 1دارد. را بيع صورت تنها و نيست واشعی معامله ا  منظر فقهی این

 دولتی هایبانک و مرکزی بانک که شککود ثابت حقوشی لیاش به اگر که اسککت آن گزارش این موضککو  در شککدهمطرح بیث ثمره

 ندارد دین بيع اوراق انتشار نتيجه در و تنزیل شابليت و بوده صوری دیون حکم در آنها بين موجود دیون هستند، دولت ا  ای یرمجموقه

 .    نمود ارائه مشکل این حل برای دیرری راهکار باید و

                                                           
ردی را بوده و برای هر مغازه ف کفروش پوشا هدو مغاز کمال یفرض کنید فرد. مثالی مناسب است هشودن قراردادها ارا  ین و صوور یت متعاملکین بهتر اتحاد مالییبه منظور تب -1

 ینگیل نقدکا مشالف ب هد اگر فروشنده مغازیبگو مثالً. ندکم یتنظرا ن دو فروشونده  ین ایب یمال ه، رابطینیتواند با وضو  قوان یمالک م. کار گمارده اسوت ه به عنوان فروشونده ب 
ل کش یمال هرابطه کواضو  است  . دیخود را حل نما ینگیل نقدکار دارد، مشو یه در اختک کیاز پوشوا  یو با فروش برخ نموده مغازه ب مراجعه هتواند به فروشوند یمواجه شود، م 

 جهت شده از طرف مالکن وض یعبار  دیگر قوان به. ت ندارد، چون مالک هر دو مغازه یکی استکیدر انتقال مال یریثأصوور  فروش دارد و ت  ن دو فروشونده صورفاً  یگرفته ب
 هر و بوده کالم نام به واحدی تیشخص به قلمتع دو هر مثمن و ثمن زیرا است؛ تکیمال انتقال یمعنا به نه و هاتیفعال بر نظار  و یحسابرس انکام ت،یشفاف انضوبا،،  جادیا

 .   دینما تصرف آنها یدو هر در تواندیم بخواهد هک زمان



 
 

4 

 

 

 کشور در نظام حقوقی دین بیع 

 قمليات 0184 سککال تا. اسککت مطرح هابانک حرف ا  تجاری اسککناد تنزیل در کشککور شوانين در دین بيع بیث قمده حقوشی، منظر ا 

 در اقتبار اجرایی دسککتورالعمل» و «آن اجرایی مقررات و تجاری اوراق و اسککناد تنزیل موشت نامهآیين» مبنای بر دین خرید به مربوط

 دین خرید شرارداد ،0184 سال ا . پییرفتمی انجام بود، رسيده اقتبار و پول شورای تصویب به که 9«دین خرید شالب در جاری حسکاب 

 شانون سوم فصل در مندرج ققود به دین خرید ققد توسعه، پنجم برنامه شانون 48 ماده مطابق و شد بانکی شوانين وارد رسمی صورت به

 مبنای دیون بودنواشعی ضککرورت بر دین، خرید ققد اجرایی هاینامهآیين و هادسککتورالعمل در. گردید اضککافه ربا بدون بانکی قمليات

 صرفاً زاراب این ا  است اده و نشده داده دین بيع انتشار اجا ه مرکزی بانک به کشور موجود شوانين در همچنين، .است شکده  تأکيد تنزیل

 .  گردد تصویب ال م مقررات است ال م رابطه این در. است شده شناخته مجا  هابانک برای

 مرکزی بانک دین بیع اوراق برای پیشنهادی الگوی  

 مالکیت اتحاد عدم فرض الف. با

 قهیف لیاش به مرکزی بانک اسککت، آنراه مسککتقل دولتی هایبانک و مرکزی بانک دولت، مالکيت شانونی لیاش به که شککود ثابت اگر

 قالوه. کند تنزیل یکسان ایشيوه با را خصوصی هایبانک و دولتی هایبانک دولتی، هایشکرکت  دولت، ا  خود مطالبات تمامی تواندمی

 مرکزی بانک سستو اوراق انتشار یعنی کنند  تنزیل شيوه این با را دارند گيرندگانتسهيالت ا  که مطالباتی توانندمی نيز هابانک این، بر

 . نيست هابانک توسس اوراق انتشار مانع

 5مالکیت اتحاد فرض ب. با

 توضي  به ادامه در. شائل شد به بانک مرکزی ت کيک دولتی هایبانک و دولت بدهی و خصکوصی  هایبانک بدهی بين باید حالت این در

 :شودمی پرداخته یک هر

 تمالکي  یرا باشد و شابل اجرا می نداشته فقهی مشککل  مرکزی بانک به خصکوصکی   هایبانک بدهی روی دین بيع صککوك  کککک انتشکار 

 یولپ سياستریاری جهت ابزار این ا  شودمی پيشنهاد بنابراین،. اسکت  مسکتقل  مرکزی بانک و دولت مالکيت ا  خصکوصکی   هایبانک

وانه به پشککت تواندمی بانک مرکزی حور کههمان(. فيزیکی پایه دارایی انتقال و نقل به نيا  قدم و سککادگی جهت به) شککود اسککت اده

 ا  خود دیون به پشککتوانه توانندمی نيز خصککوصککی  هایبانک کند، منتشککر دین بيع اوراق خصککوصککی  هایبانک ا  خود مطالبات

                                                           
 ران مراجعه شود. یا یاسالم یجمهور یزکمر کبان یور به تارنماکبه مقررا  مذ یابیجهت دست -1
  .  های دولتی برقرار استبانک و یزکمر کن بانیب هت در رابطکیمال اتحاد ران،یا یاسالم یجمهور یزکمر کبان یفقه یشورا یر حقوقیمطابق تفس -2



 
 

5 

 

 حریق ا  را آن و گرفته اقتباری خس ریال ميليارد هزار 01 مرکزی بانک ا  الف بانک اگر مثالً. کنند منتشر اوراق گيرندگانتسکهيالت 

 کند آ اد را خود منابع و نموده منتشر دین بيع صکوك خود مطالبات اسا  بر تواندمی است، داده اختصاص مشتریان به مرابیه ققد

 (.کندنمی ایجاد مشکلی نموده منتشر اوراق مطالبات این اسا  بر شبالً مرکزی بانک این موضو  که بنابراین،)

 منظور به که حلیراه. است مرکزی بانک به دولتی هایبانک و دولت بدهی روی دین بيع صکوك انتشار مانع مالکيت اتیاد ککک مقوله

خود )مثالً بابت حرح  تسککهيالتی مطالبات( مسکککن بانک مانند) دولتی هایبانک که اسککت آن داد ارائه توانمی مشکککل این حل

 بانک و دهند شرار مرکزی بانک اختيار در یکجا صورت به شانهایبدهی مقابل در را آن و درآورده بلوك صورت به را مسکن مهر(

 شانونی سند یک فقس نيز انتقال این کند. ها )در با ار بين بانکی( تنزیلنزد سایر بانک را آنها( دین بيع صککوك  انتشکار  با) مرکزی

 ا ( آینده سال چند در) مسکن بانک مطالبات ا  تومان ميليارد هزار 011 معادل توانمی سند یک با صکرفاً  قنوان مثال، به. اسکت 

 به را ،(هستند گيرندگانتسهيالت ماهانه اشساط صورتبه  مطالبات این که) مهر مسککن  گيرندگانتسکهيالت  ا  مشکصصکی   تعداد

ها در سککتون دارایی ترا نامه بانک بانک مسکککن خارج و به جزء سککایر دارایی ترا نامه نمود )ا  سککتون دارایی منتقل مرکزی بانک

وانه به پشت دین بيع صکوك اوراق انتشکار  به اشدام مطالبات، جدید مالک قنوان به مرکزی بانک مرکزی وارد کرد(. در این شکرایس 

 ودخ مطالبات ا  دسته آن روی تواندنمی دیرر مسکن بانک مرکزی، بانک صککوك  انتشکار  ا  پس اینجا در البته،. نمود خواهد آنها

 .کند منتشر( رهنی اوراق مثالً) مستقل صکوك است، داده مرکزی بانک به را آن سند که مشتریان ا 

 های سیاستی به بانک مرکزی توصیه 

 ارائه نمود:   های ذیل را به بانک مرکزیتوان توصيهشده در این مصتصر میبا توجه به مباحث مطرح

ککککک بانک مرکزی تا کنون جهت انجام قمليات با ار با  صککرفاً ا  ابزار اوراق مشککارکت اسککت اده کرده اسککت، در حالی که این ابزار    

ویژه در حراحی اوراق بانکداری اسککالمی به  های صککنعتهای خاص خود را دارد و لیا ال م اسککت با اسککت اده ا  نوآوریمیدودیت

وك ترین این ابزارها صک(، ابزارهای جایرزینی ارائه نمود که با مبانی فقه اماميه سا گار باشند. یکی ا  مهمادار اسکالمی )صکوك به

ان یک قنو پییرند و نظام حقوشی کشور نيز این ققد را بهاسکت. مشهور فقهای شيعه ققد بيع دین را به لیاش شرقی می  بيع دین

 پییر است. و حقوشی است اده ا  این ابزار کامالً امکان ابزار پییرفته است. بنابراین ا  منظر فقهی

و بانک مرکزی است. حتی با فرض  های دولتیبزار، شبهه وجود اتیاد مالکيت بين دولت، بانکدر حراحی این ا کککک میدودیت فقهی

شککده در این گزارش )که به تأیيد شککورای فقهی بانک مرکزی نيز رسککيده اسککت(   توان ا  راهکار ارائهوجود اتیاد مالکيت نيز می

 به را خود )مثالً ا  حرح مسکککن مهر( تسککهيالتی مطالبات( مسکککن بانک ندمان) دولتی هایاسککت اده نمود  بدین صککورت که بانک
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 رانتشا با) مرکزی بانک و دهند شرار مرکزی بانک اختيار در یکجا صورت به شانهایبدهی مقابل در را آن و درآورده بلوك صکورت 

 کند. )در با ار بين بانکی( تنزیل هانزد بانک را آنها( دین بيع صکوك

 خصوصی هاییابد اما در با ار بين بانکی بانکمعنی می های دولتیکککک البته مقوله اتیاد مالکيت صرفاً در رابطه بانک مرکزی با بانک

به  ینبيع د متعددی نيز حضکور دارند که مالکيت آنها ا  مالکيت بانک مرکزی کامالً مسکتقل است و لیا امکان است اده ا  صکوك  

 آسانی وجود خواهد داشت. 

 هاانکب برای صرفاً ابزار این ا  است اده است و نشده داده دین بيع انتشار اجا ه مرکزی بانک به کشور، موجود شوانين درککک در نهایت 

 .گردد تصویب ال م مقررات است ال م رابطه این مجا  است. در
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 های پژوهشیفهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

13۳3 

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

  اده،فاحمه نج یمیمدحسين رحمتی، سيدقلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین حمید زمان زاده

 توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (13۳3ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (13۳3تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (13۳3ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (13۳3گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-93019 (SEEAIRANن))حساب اقماری محیط زیست ایرا سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت 

 رمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن ک MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 

13۳2 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 أثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجیت

( و ارزیابی آن به عنوان 13۳1-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 13۳2-13۳1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (13۳1-13۳1ها )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (13۳1-13۳1های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 رابیوهاب قلیچ، لیال مح MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181474&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181450&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181412&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181403&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171363&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171358&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171357&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171356&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171355&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171348&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171345&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171329&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171290&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171250&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171187&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171154&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171115&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171088&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161075&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151039&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151038&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=150988&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=150987&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9228.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9226.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9224.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9223.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9222.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9221.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 تورمی در ترازوی عدالت مالیات

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میسمی، لیال محرابی MBRI-9213 المیمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (13۳1و  138۳های عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سالارزیابی 

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدتحلیل شاخص

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(بسترهای تشکیل 

زمستانه  حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیدیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشتورم و جبران کاهش ارزش پول از 

13۳1 

 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپژوهشپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 رهای شهری از انواع خدمات مالیعوامل مؤثر بر استفاده خانوا

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102المی در کشورهای منطقه وضعیت بانکداری اس

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

13۳1 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (13۳1) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (13۳1)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (13۳1) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (13۳1) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (13۳1) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (13۳1) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (13۳1) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (13۳1) بهار مالیات تورمی دالر

138۳ 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیهقانون 

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9219.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9217.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9216.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9214.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9210.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9209.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9207.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9206.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9206.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 جمیمهدی من MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلحسین میسمی، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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