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 چکیده

مند را مورد بررسی قرار داده گذاری پولی در چارچوب تسهیالت قاعدهکند تا موضوع سیاستاین تحقیق تالش می

ا دهد که بهای این گزارش نشتتتان میبانکی کشتتتور را مورد بحر قرار دهد. یافتهو امکان استتتتفاده از آن در بازار بین

شیوه سهیالت قاعده گیری در الگویدهی و قرضهای قرضتوجه به اینکه  ساس عقد قرض همراه متعارف ت مند بر ا

سامان یافته ستفاده ندارند. اما میبا بهره  سالمی قابلیّت ا سالمی، اند، در چارچوب ا ستفاده از ظرفیت فقه ا توان با ا

ها های جایگزین را جهت اجرای عملیات مذکور طراحی نمود. در این تحقیق به برخی از این ابزارانواعی از شتتتتیوه

 گردد.ها توسط بانک مرکزی پیشنهاد میهای سیاستی کاربردی جهت اجرای آناشاره شده و توصیه
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 مقدمه 

گیری بستتتیار دهی و قرضقرضای از ابزارهای مالی هستتتتند که امکان ( مجموعهStanding Facilitiesمند )تستتتهیالت قاعده

ع بانکی مورد استتتتتفاده واقکنند. این ابزارها که معموال در بازار بینها را فراهم میمدت )شتتتتبانه( بین بانک مرکزی و بانککوتاه

واجه های موقّت نقدینگی مکنند تا در صتتتورتی که با چال بانکی( کمک میهای فعال در بازار پول )بازار بینشتتتوند، به بانکمی

مدت با مازاد منابع مواجه بودند، شتتتتدند، بتوانند نیاز خود را از بانک مرکزی برطرف کنند و در مقابر، در صتتتتورتی که در کوتاه

 (.۴۱، ص 2۱۰۹، ۰گذاری نمایند )بیندسیرمنابع خود را نزد بانک مرکزی سپرده

آید، امکان استتتتفاده از ظرفیت ستتتاب میربا به حدر چارچوب استتتالمی به دلیر آنکه پرداخت هر نوع مازاد در چارچوب قرض 

گذاری بانک مرکزی وجود ندارد. شتتاید به همین دلیر استتت که در حال حاضتتر عمال بانک مند جهت ستتیاستتتتستتهیالت قاعده

 کند. مند استفاده نمیمرکزی کشور به صورت رسمی و شفاف از ابزار تسهیالت قاعده

اندازی تستتهیالت های منطبق با شتتریعت جهت راهاز ظرفیت عقود استتالمی، انواعی از شتتیوهتوان با استتتفاده رستتد میبه نظر می

های مذکور به بانک مرکزی کمک بانکی طراحی نمود. استتتتفاده از شتتتیوهها در بازار بینمند در روابط بانک مرکزی و بانکقاعده

 های کف و ستتقف به صتتورتتشتتکیر داده و با تیییرات نرخخواهد کرد تا بتواند عمال کریدور نرخ ستتود را در بازار بین بانکی 

 های مورد نظر خود بپردازد. پیوسته، به اعمال سیاست

مند در روابط اندازی تسهیالت قاعدهبا توجه به آنچه مطرح شد، سوال اصلی این تحقیق آن است که ابزارهای اسالمی جهت راه

ست؟ بانک مرکزی چگبانک مرکزی و بانک ستتوان از آنونه میها کدام ا سیا سود و  شکیر کریدور نرخ  لی گذاری پوها جهت ت

 استفاده نماید؟ 

شتتتناستتتی وضتتتع موجود در نظام بانکی کشتتتور پرداخته شتتتده و پس از آن الگوی متعارف آید، ابتدا به آستتتی در آنچه در پی می

 گردد. در ادامه به طراحیر انطباق با شریعت نقد میمند ارائه شده و از منظگذاری پولی در کریدور بهره تسهیالت قاعدهسیاست

شتتتود. بپ  پایانی نیز از مباحر مند توستتتط بانک مرکزی پرداخته میابزارهای جایگزین استتتالمی جهت ارائه تستتتهیالت قاعده

 دهد. های سیاستی برای بانک مرکزی کشور ارائه میگیری کرده و توصیهمطرح شده نتیجه

 د در نظام بانکی کشورشناسی وضع موجوآسیب 

 «های قانونیجایزه سپرده»ها نزد خود حدود یک درصد سود تحت عنوان های قانونی بانکدر حال حاضر بانک مرکزی به سپرده

گذاری ندارد. در موارد معدودی نیز بانک مرکزی به صورت توافقی اقدام به کند که عمال ثابت بوده و کارکرد سیاستپرداخت می

ای گردد. الزم به ذکر است که عقد شرعی مبنها نیز به صورت طرفینی تعیین میو نرخ این سپردهقبول سپرده ویژه نزد خود نموده 

                                                           
1 - Bindseil 
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ها شرط ضمنی پرداخت سود از طرف بانک مرکزی وجود دارد، پرداخت این زیاده شفاف نیست و با توجه به اینکه در این سپرده

 شبهه ربا در رابطه با آن قابر توجه است. 

خط »پذیرد که اصتتتطالحا های اعتباری بانک مرکزی( نیز یا با قرارداد صتتتورت میها )یا دریچهبه بانک تستتتهیالت بانک مرکزی

نام دارد. در رابطه با خطوط اعتباری « اضتتافه برداشتتت»باشتتد که اصتتطالحا شتتود و یا اینکه بدون قرارداد مینامیده می« اعتباری

شتتود. م ال بانک مرکزی در چند ستتال اخیر به ستتفارش دولت، به یمعموال نرخ ستتود به صتتورت ترجیحی توستتط دولت تعیین م

تامین مالی پروژه مستتتکن مهر اقدام نموده استتتت. از این رو، منابع بستتتیار قابر توجهی تحت عنوان خط اعتباری با نرخ ستتتود 

شد ستفاده  سکن قرار گرفته و از این وجوه جهت تامین مالی پروژه مورد بحر ا شپص در اختیار بانک م ست. بنابراین، دم ر ه ا

 گذاری ندارد. حال حاضر نرخ سود خطوط اعتباری بانک مرکزی کارکرد سیاست

کند که تابع شتتترایط اقتصتتتادی نبوده و به صتتتورت ها نیز بانک مرکزی نرخ ثابتی را اعمال میدر رابطه با اضتتتافه برداشتتتت بانک

«  کلر(کسری منابع در اتاق پایاپای )»گیرد. یکی دو محر شکر میها معموال از گردد. اضافه برداشت بانکغیرسیاستی تعیین می

کستتری منابع در اتاق کلر بدین صتتورت استتت که بانک در اتاق کلر به «. عدم تودیع ستتپرده قانونی به صتتورت هفتگی»و دیگری 

واجه مین دلیر با کسری منابع مباشد را تسویه کند و به هها میهایی که متعهد به پاس نمودن آنتواند چکدلیر کسری منابع نمی

درصتتتد  ۴۹ها اقدام نموده و حستتتاب بانک نزد خود را با نرخ گردد. در این شتتترایط بانک مرکزی نستتتبت به پاس نمودن چکمی

ها به دلیر عدم تودیع سپرده قانونی باشد، بانک مرکزی معموال حساب بانک را با کند. در صورتی هم که کسری بانکبدهکار می

 کند. درصد بدهکار می ۴۱نرخ 

درصدی بانک  ۴۹ها نگاه شود شاید در نگاه اول این طور تصور شود که نرخ اگر از منظر شرعی به پدیده اضافه برداشت بانک

مرکزی، نرخ وجه التزام بوده و به همان دلیر که در شتتبکه بانکی مشتتروعیت دارد، در اینجا هم قابر استتتفاده استتت. اما در اینجا 

گیرندگان از ها با تستتتتهیالتته اول آنکه پدیده وجه التزام حتی در شتتتتبکه بانکی و در روابط بانکباید به دو نکته توجه نمود. نک

دانند. نکته دوم آنکه جمله مستتائر حر نشتتده و شتتبهناک بوده و در حال حاضتتر مراجع متعددی دریافت وجه التزام را مجاز نمی

شبکه بانکی ماهیت بازدارنده دارد و به معنای ست. به همین  وجه التزام در  شتریان جهت تاخیر در بازپرداخت نی صت برای م فر

ری کند )هر چند مشتدلیر است که اگر مشتری بی  از سه ماه از پرداخت اقساط خودداری کند، بانک اجرای وثایق را پیگری می

ستفادهها این اختیار و فرصت را دارند جریمه را نیز بپردازد(. اما در بحر اضافه برداشت، عمال بانک  تا از منابع بانک مرکزی ا

شاهده می ۴۹کنند )با نرخ  ضا م صد( و بع ستفاده کردهشود که برخی بانکدر ا اند. لذها به کرّات از این منابع بدون محدودیت ا

شکر به نظر می ۴۹توجیه نرخ  ساس منطق وجه التزام م صدی بر ا سد. نتیجه آنکه پرداخت نرخ در شفاف  ۴۹ر صدی مبنای  در

 ندارد.  شرعی



 
 

4 

 

ستفاده قرار همان طور که مالحظه می ستی مورد ا سیا صورت فعال و  شور به  سود در بازار بین بانکی ک شود عمال کریدور نرخ 

شیوهنمی ستگیرد و  سیا سا اجازه مانور به  سا شیوهگذار پولی نمیهای فعلی نیز ا ستفاده از منظر دهد. عالوه بر این،  های مورد ا

 نماید. ند و این ضرورت طراحی و استفاده از ابزارهای جایگزین اسالمی را برجسته میباششرعی شبهناک می

 مندگذاری پولی در کریدور بهره تسهیالت قاعدهالگوی متعارف سیاست 

 گیری بانک مرکزی عمالدهی و قرضمند، امکانات قرضگذاری پولی در کریدور بهره تسهیالت قاعدهدر الگوی متعارف سیاست

ای استتتت که بانک مرکزی به شتتتکر گیرد. در این کریدور، کف نرخ، میزان بهره« ۰کریدور نرخ بهره»شتتتود که حوی تعیین میبه ن

ای است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیالت کند و سقف آن نیز، نرخ بهرهها نزد خود پرداخت میگذاری شده بانکمنابع سپرده

های بهره در نظام (. نمودار یک به تبیین رابطه نرخ2۹، ص 2۱۱۲، 2ید )وایتستتتترنماهای متقاضتتتتی، درخواستتتتت میبه بانک

 پردازد.کریدوری می

 های بهره در نظام کریدوریرابطه نرخ -1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکر ست که  شود آن ا س  جهت انجام نکته مهمی که در اینجا باید توجه  ساختاری منا ات عملی»گیری کریدور نرخ بهره، عمال 

بهره  بانکی، نرخمراجعه به بازار بیندهد. به این صتتتتورت که در ابتدا بانک مرکزی با در اختیار بانک مرکزی قرار می« بازار باز

صطالحا نرخ بهره بازاری سائی مینامیده می۴واقعی بازار پول )که ا شنا کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، شود( را 

کنترل تورم( نیز با توجه به اهداف نهایی )مانند 4بین نرخ بهره کف و ستتتقف کریدور قرار داشتتتته و نرخ بهره هدف بانک مرکزی

                                                           
1- Interest Rate Corridor 
2 - Whitesell 
3 - Market Interest Rate  
4 - Target Rate 

 نرخ سقف کریدور )نرخ تسهیالت بانک مرکزی(

 نرخ بهره سیاستی )نرخ هدف بانک مرکزی(

بانک مرکزی(گذاری نزد نرخ کف کریدور )نرخ سپرده  

 نرخ بهره بازار

 نرخ بهره 

 زمان
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بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضتته و تقاضتتای مشتتپص گردیده استتت، لذا بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین

 (.  ۴۹، ص 2۱۰۰، ۰ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند )بیندسیر و جابلکی

شرایطی که نرخ بهره بازار  شد، بانک مرکزی میدر واقع در  سبت به خرید اوراق بهادار در بازار باالتر از نرخ بهره هدف با تواند ن

رخ هدف تر از نیابد. در مقابر، اگر نرخ بهره پایینبانکی اقدام نموده و با این کار عرضتته ذخایر افزای  و نرخ بهره کاه  میبین

  نرخ بانکی و افزایآوری ذخایر موجود در بازار بینبانکی نستتبت به جمعباشتتد، بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار در بازار بین

 (.  2۹، ص 2۱۰۱، 2ورزد )چاپمن و دیگرانمدت اقدام میبهره کوتاه

دهد که هر چند اصر تشکیر کریدور مند نشان میهای مرکزی کشورهای گوناگون در ارائه تسهیالت قاعدهارزیابی تجارب بانک

یافته )و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه( مورد استفاده قرار گرفته پول تقریبا در اک ر کشورهای توسعه نرخ بهره در بازار

گذاری آن وجود دارد. به عنوان م ال بانک مرکزی اروپا، ستتقف کریدور را هایی در اجرای الگو و یا ناماستتت، اما در عمر تفاوت

نامد. اما در نظام فدرال رزرو، ستتقف کریدور می« 4پذیریتستتهیالت ستتپرده»آن را و کف « ۴دهی نهاییتستتهیالت وام»با عنوان 

بانک»مطرح شتتتتده و کف کریدور نیز « 5پنجره تنزیر»تحت عنوان  مازاد  قانونی و  بانک بهره پرداختی بر روی ذخایر  ها نزد 

مند استتتفاده جهت تبیین تستتهیالت قاعده «۴پنجره تنزیر دوطرفه»شتتود. در کشتتور ستتنگاپور نیز از عبارت: نامیده می« 6مرکزی

 (.۰۸، ص 2۱۰۱، ۸گردد )کلوز و دیگرانمی

 نقد الگوی متعارف از منظر انطباق با شریعت 

سوالی که مطرح می ست که آیا بانک مرکزی کشور میحال  سیاستشود آن ا دور گذاری پولی با تشکیر کریتواند الگوی متعارف 

شیوه ستفاده قرار دهد؟ با توجه به اینکه در الگوی متعارف کلیه  سپردهنرخ بهره را مورد ا سط  هاپذیری ذخایر مازاد بانکهای  تو

لیت شود، قابها در قال  حقوقی قرض همراه با شرط زیاده انجام میتوسط بانک مرکزی به بانکبانک مرکزی و ارائه تسهیالت 

 (.  2۹۴، ص ۰۴۴۴استفاده در چارچوب فقه امامیه و قانون عملیات بانکی بدون ربا را ندارد )نظرپور و موسویان، 

ساس نرخ ذخایر در بازار پو شکیر کریدور بر ا صر ت ستبه عبارت دیگر، هر چند ا سیا شرعیل با هدف  شکال   گذاری پولی با ا

های عملیاتی مورد استتتفاده با فقه استتالمی ستتازگاری ندارد و الزم استتت الگوهای جایگزین مواجه نیستتت، اما ابزارها و شتتیوه

 اسالمی بدین منظور طراحی گردد.

                                                           
1 - Jablecki 
2- Chapman et al. 
3 - Marginal Lending Facility 
4 - Deposit Facility 

5 - Discount Window  
6 - Reserves Rate  
7 - Two-Sided Discount Window 
8 - Clews et al.  
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 مندطراحی ابزارهای جایگزین اسالمی جهت تسهیالت قاعده 

ستفاده از ظمی شیوهتوان با ا سالمی، انواعی از  ها مند توسط بانک مرکزی به بانکها را جهت ارائه تسهیالت قاعدهرفیت عقود ا

به  مدت بوده ومند استتاستتا عملیاتی در بازار پولی کوتاهای که در اینجا وجود دارد آن استتت که تستتهیالت قاعدهطراحی کرد. نکته

پیوندد. همچنین، این تسهیالت الزم ماهانه و به ندرت ساالنه به وقوع میطور عمده در سررسیدهای شبانه، سه روزه، هفتگی، 

 است حداقر ریسک و نرخ سود قطعی و از پی  تعیین شده داشته باشد. 

با توجه به این توضتتیحات، ابزارهای مبتنی بر عقود مشتتارکتی )مانند: مشتتارکت، مضتتاربه، مزارعه و مستتاقات( از مجموعه قابر 

شوند. چرا که در این عقود امکان تعیین دقیق نرخ سود معامالت از ابتدا وجود ندارد. عالوه بر ازی خارج میتصور جهت ابزارس

هایی است پذیر نیست و یا اینکه مستلزم استفاده از شیوهها یا امکانهایی هستند که مدیریت آناین، این عقود ذاتا دارای ریسک

انه یا مدت )م ال شبهای کوتاهانجامد. نهایتا اینکه عقود مشارکتی معموال در سررسیدکه به صوری شدن استفاده از این عقود می

ای مشارکتی وارد شده، پروژه انجام شود و در نهایت سه روزه( قابلیت کاربرد ندارد. زیرا در این عقود الزم است منابع در پروژه

مدت قابر تصتتور نیستتت. بنابراین، وال در ستتررستتیدهای کوتاههایی معمستتود طرفین محاستتبه و تقستتیم گردد. انجام چنین پروژه

 ای استفاده گردد. مند از عقود مبادلهمناس  است جهت ابزارسازی برای تسهیالت قاعده

 ها )سقف کریدور(ابزارهای تسهیالت بانک مرکزی به بانک -1

ه در ها طراحی نمود کت توستتط بانک مرکزی به بانکای ابزارهایی جهت ارائه تستتهیالتوان با استتتفاده از ظرفیت عقود مبادلهمی

 گردد. ها اشاره میادامه به سه مورد از آن

 ها )بیع دین(تنزیل اسناد تجاری بانک -الف

سناد کند تها تقاضا میهای تجاری را داشته باشد از آندر این شیوه در شرایطی که بانک مرکزی قصد ارائه تسهیالت به بانک ا ا

اند را به صتتورت یک مجموعه درآورده و آن را نزد بانک مرکزی با ها دریافت نمودهخود که از مشتتتریان و یا ستتایر بانکمطالباتی 

کند )نرخ ستتتقف( تنزیر کنند. ویژگی عقد بیع دین که مورد تائید مشتتتهور فقهای شتتتیعه و شتتتورای نرخی که این بانک تعیین می

 مالحظه شود(. 2مدت مورد استفاده واقع شود )شکر ورت بسیار کوتاهتواند به صباشد، آن است که مینگهبان می

 

 ها بر اساس بیع دین: تسهیالت بانک مرکزی به بانک2شکل 

 

 

 

 بانک مرکزی
بانک تجاری دارای  

 کسری منابع

درصد( ۶۳منابع نقد با نرخ سقف )  

یاسناد مطالباتمجموعه   
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توان فرض نمود بانکی تجاری به طور موقّت دارای کستتتری منابع شتتتده و در اتاق پایاپای توانایی پاس نمودن به عنوان م ال، می

میلیارد تومان برای یک ماه( را نموده است.  ۴۴های خود را نداشته و قصد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی )به میزان چک

شرایط بانک مرکزی اعال درصد )ماهانه سه درصد( و در برابر دریافت  ۴۲دارد، این تسهیالت صرفا با نرخ ساالنه م میدر این 

 اسناد مطالباتی بانک قابر ارائه است. 

میلیارد تومانی از استتناد مطالباتی )شتتامر چک، ستتفته و غیره( که از مشتتتریان خود و یا  ۰۱۱ای در ادامه بانک تجاری مجموعه

درصد، به بانک مرکزی  ۴ها در اختیار دارد را به صورت یک مجموعه درآورده و بر اساس عقد بیع دین با نرخ ماهانه سایر بانک

 ۰۱۱یابد. در ستتررستتید )پایان ماه(، بانک تجاری مبل  میلیارد تومان منابع نقد دستتت می ۴۴ فروشتتد و به مدت یک هفته بهمی

  کند(.دارد )اسناد تجاری را تنزیر مجدد میمیلیارد تومان در اختیار بانک مرکزی قرار داده و اسناد تجاری خود را دریافت می

از  ایبه لحاظ ستتررستتید همگن باشتتد. م ال بانک تجاری مجموعهگیرد بهتر استتت استتناد تجاری که مبنای این عملیات قرار می

ها را ها یک ساله است را به صورت مجموعه درآورده و آنها( طل  داشته و سررسید آنهایی که از مشتریان )و سایر بانکچک

ز مشتتتتتریان بانک تجاری کند. در این مرحله، بانک مرکزی در طول یک ماهه انزد بانک مرکزی )برای مدت یک ماه( تنزیر می

طلبکار خواهد بود. اما در پایان ماه این طل  مجددا به بانک تجاری تنزیر شتتتده و این بانک مجددا از مشتتتتریان طلبکار خواهد 

شتتد. به طور خالصتته، استتناد مطالباتی بانک تجاری برای مدت یک ماه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و مجددا به این بانک 

 دد. گرباز می

های باالتر وجود نداشتتته و این کار در نهایتا الزم استتت توجه شتتود که در عقد بیع دین، امکان تمدید قرارداد در ستتررستتید با نرخ

گیرد. به عنوان م ال، اگر در پایان ماه، بانک تجاری اعالم کند که امکان پرداخت منابع بانک مرکزی را زمره ربای جاهلی قرار می

درصد( به فروش رسانده به نقدینگی دست یابد.  2۸تواند اسناد مذکور را در بازار بین بانکی )با نرخ م ال کزی میندارد، بانک مر

های باالتر تمدید کرده و به بانک تجاری فرصتتتت بیشتتتتری دهد، اما اگر بانک مرکزی این طور صتتتالح دید که قرارداد را با نرخ

 یست.پذیر نانجام این کار به لحاظ شرعی امکان

ی هایها )با نرختواند از بانک بپواهد استتتتناد مطالباتی جدیدی ارائه نموده و با تنزیر آنبرای حر این مشتتتتکر بانک مرکزی می

های قبر( به منابع نقد دست یابد و از این منابع نقد، جهت تسویه بدهی قبلی استفاده کند. البته این بدان معنا نیست باالتر از نرخ

به صورت پیوسته و بدون ضابطه افزای  یابد. بلکه این راهکار صرفا برای دفعات محدودی کاربرد خواهد یافت. که بدهی بانک 

سناد  صورت امتناع، بانک مرکزی ا سید بدهی خود را به بانک مرکزی بازگرداند و در  سرر ست که بانک در  صر بر آن ا در واقع ا

اما در شتترایط بستتیار خاص که بانک با دالیر موجه قصتتد تمدید موقّت دارد، وی را در بازار بین بانکی به فروش خواهد رستتاند. 

 تواند از راهکار مطرح شده استفاده کند.  بانک مرکزی می
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 هاهای غیرمنقول بانکبیع نقد و اجاره مجدد اسناد دارایی -ب

های غیرمنقول )به عنوان ای از اسناد داراییعهتوانند مجموهای نیازمند منابع میدارد که بانکدر این شیوه بانک مرکزی اعالم می

م ال ستتاختمان شتتع ( را به صتتورت یک مجموعه درآورده و به این بانک به صتتورت نقد فروخته و همزمان )و با نرخی که این 

 مالحظه شود(. ۴کند( اجاره به شرط تملیک نمایند )شکر بانک تعیین می

 

 بر اساس بیع نقد و اجاره مجددها : تسهیالت بانک مرکزی به بانک۳شکل 

 

 

 

 

توان فرض نمود بانکی تجاری به طور موقّت دارای کستتتری منابع شتتتده و در اتاق پایاپای توانایی پاس نمودن به عنوان م ال، می

میلیارد تومان برای یک ماه( را نموده  ۰۱۱های خود را نداشتتتته و قصتتتد اضتتتافه برداشتتتت از منابع بانک مرکزی )به میزان چک

درصتتد( و در برابر  ۴درصتتد )ماهانه  ۴۲دارد، این تستتهیالت صتترفا با نرخ ستتاالنه م میاستتت. در این شتترایط بانک مرکزی اعال

 های شع  قابر ارائه است. دریافت اسناد ساختمان

ساختمان ۰۱۱ای در ادامه بانک تجاری مجموعه سناد  صورت یک مجموعه درآورده و میلیارد تومانی از ا شع  خود را به  های 

نماید. نرخ اجاره توستتتط بانک مرکزی به میزان فروشتتتد و همزمان اجاره به شتتترط تملیک میبه صتتتورت نقد به بانک مرکزی می

میلیارد تومان، مجددا اسناد مذکور  ۰۱۱)پایان ماه(، بانک مرکزی در مقابر دریافت گردد. در سررسید درصد تعیین می ۴ماهانه 

 آورد )بیع مجدد(. را به تملیک بانک تجاری درمی

های باالتر به لحاظ شتتتترعی وجود دارد. به الزم به ذکر استتتتت که در عقد اجاره بر خالف بیع دین، امکان تمدید قرارداد با نرخ

شد، بانک مرکزی اگر به هر دلیر با عنوان م ال، اگر در  شته با سید بانک تجاری امکان بازگرداندن منابع بانک مرکزی را ندا سرر

یابد. اگر هم با تمدید هایی که در اختیار دارد را به فروش رستتانده و به منابع خود دستتت میتمدید موافق نباشتتد، استتناد دارایی

 درصد( به بانک تجاری اجاره دهد.  ۹های اجاره جدید )م ال ماهانه رخها را نتواند داراییموافقت داشته باشد، می

 ای وکالت خاص جهت انعقاد عقود مبادله -ج

 ۴۲های باال )م ال ها تستتهیالت با نرختوانند به آنباشتتد که مشتتتریان خاصتتی دارند که میهایی میاین شتتیوه مپصتتوص بانک

د که داردرصتتد( اختصتتاص دهند )با فرض قانونی بودن این کار(. در این شتترایط در ابتدا بانک تجاری به بانک مرکزی اعالم می

 بانک مرکزی
بانک تجاری دارای  

 کسری منابع

درصد( ۶۳منابع نقد با نرخ سقف )  

ها همراه با اجاره داراییاسناد بیع نقد 
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درصد سود بپردازند. م ال  ۴۲ای یلیارد تومان منابع بوده و حاضرند بر اساس عقود مبادلهم ۰۱۱مشتریان خاصی دارد که نیازمند 

 ها بفروشد. درصدی بر اساس عقد مرابحه به آن ۴۲ها کاالهایی را نقدا خریداری نموده و با نرخ تواند برای آنبانک می

کفایت ننموده و از طرفی بانک مذکور )به هر دلیر( از طرفی بر استتتاس فرض، منابع داخلی بانک برای پرداخت این تستتتهیالت 

نتوانستتته استتت نیاز خود را از بازار بین بانکی تامین کند. در واقع بانک مذکور ناچار به مراجعه به بانک مرکزی گردیده استتت. در 

ستفاده از منابع بانک مرک ضعیت بانک را جهت ا صورتی که و شرایط و در  سی  ضمن برر ود، بر زی تایید نماینجا بانک مرکزی 

دهد تا به وکالت میلیارد تومان منابع نقد در اختیار این بانک قرار می ۰۱۱ای(، اساس عقد وکالت خاص )در انعقاد عقود مبادله

درصد اقدام نموده و در سررسید منابع این بانک را همراه با سود  ۴۲ای با نرخ از طرف بانک مرکزی نسبت به انجام عقود مبادله

 مالحظه شود(. ۹ر بازگرداند )شکر حاص

 ها بر اساس وکالت خاص: تسهیالت بانک مرکزی به بانک۴شکل 

 

 

 

 

 

های باالتر به لحاظ شتتترعی وجود الزم به ذکر استتتت که در عقد عقد وکالت خاص نیز مانند اجاره، امکان تمدید قرارداد با نرخ

گر با زی )ادارد. به عنوان م ال اگر در ستتررستتید بانک تجاری امکان بازگرداندن منابع بانک مرکزی را نداشتتته باشتتد، بانک مرک

شود، این های سود جدید تمدید نماید. همان طور که مالحظه میتواند عقد وکالت خود را نرختمدید موافقت داشته باشد(، می

هایی استتت که مشتتتریان خاصتتی در اختیار داشتتته و شتتیوه بر خالف دو روش قبر، کارکرد عمومی نداشتتته و مپصتتوص بانک

 های باال تسهیالت دهند.  ها با نرختوانند به لحاظ قانونی به آنمی

 ها نزد بانک مرکزی )کف کریدور(گذاری بانکابزارهای سپرده -2

ها نزد بانک مرکزی ارائه نمود که در پذیری منابع مازاد بانکای ابزارهایی جهت ستتپردهتوان با استتتفاده از ظرفیت عقود مبادلهمی

 گردد. ها اشاره میادامه به چند مورد از آن

 پذیری بر اساس وکالت خاصهای سودده بانک مرکزی و سپردهتشکیل استخر دارایی -الف

ستپری از فعالیت شیوه در ابتدا بانک مرکزی ا سوددهدر این  ستپر را مشپص های  سود این ا شکیر داده و نرخ  ای که دارد را ت

ضتترب ستتکه، تولید کاغذ امنیتی و استتناد »تواند شتتامر این موارد باشتتد: های ستتودده بانک مرکزی میکند. برخی از فعالیتمی

 بانک مرکزی
بانک تجاری 

دارای کسری 

 منابع

درصد( ۳۶منابع نقد با نرخ سقف )  

سررسیددریافت اصل و سود در   

درصد( ۳۶منابع نقد با نرخ سقف )  

 دریافت اصل و سود در سررسید

مشتریان خاص 

 بانک تجاری
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ها و دریافت کارمزد، ها، ارائه برخی خدمات خاص به بانکریال و فروش دالر به بانکبهادار، کارمزد تبدیر دالر دولت به 

در ادامه بانک مرکزی با توجه به حجم استتتپر «. های داخلی و خارجیگذاری در بانکبانک مرکزی و ستتپرده چاپپانه ستترویس

سپرده ستپر منابع، به آنها نموده و با تپذیری منابع مازاد بانکمنابعی که دارد اقدام به  سود میوجه به بازدهی ا )شکر  پردازدها 

 مالحظه شود(. ۱

 

 پذیری بر اساس وکالت خاصهای سودده بانک مرکزی و سپرده: تشکیل استخر دارایی۵شکل 

 

 

 

 

میلیارد  ۰۱۱توان فرض نمود بانکی تجاری به طور موّقت )در اردیبهشتتتتت ماه( دارای مازاد منابع )به میزان به عنوان م ال، می

صد ندارد این منابع را در بازار بین بانکی با نرخ  سک(، ق شده و به هر دلیر )م ال وجود ری سایر  2۸تومان(  صدی در اختیار  در

گذاری ر دهد. بلکه قصد دارد منابع خود را با ریسک کمتر نزد بانک مرکزی برای مدت یک ماه سپردههای نیازمند منابع قرابانک

درصتتتد ستتتاالنه( برخوردار شتتتود. واضتتتچ استتتت که هر چند بازار بین بانکی بازاری  ۰۸کرده و از نرخ ستتتود کف کریدور )م ال 

زد بانک گذاری نها کمتر بوده و این انگیزه سپردهیر بانکمدت با حداقر ریسک است، اما ریسک بانک مرکزی از تمامی ساکوتاه

های گذاری شتتتتده را در فعالیتدهد. در ادامه بانک مرکزی به وکالت از طرف بانک تجاری منابع ستتتتپردهمرکزی را شتتتتکر می

 گرداند. بازمیسوددهی که دارد مورد استفاده قرار داده و اصر و سود حاصر را در سررسید )پایان ماه( به بانک تجاری 

صرفا دارایی ست بانک مرکزی  شیوه بهتر ا ستپر در رابطه با این  شده هستند را در ا سود قطعی و از پی  تعیین  هایی که دارای 

گذاران های خود وارد کند؛ تا بتواند از آن نرخ بازده قطعی و از پی  تعیین شتتده استتتپراج کرده و آن را از ابتدا به ستتپردهفعالیت

های ستتود جدید )در شتترایطی که ستتود ای دارای مازاد( اعالم نماید. همچنین، در این شتتیوه امکان تمدید قرارداد با نرخه)بانک

 استپر تیییر نماید(، وجود دارد. 

 ها )بیع دین( تنزیل اسناد تجاری بانک مرکزی نزد بانک -ب

ها ها را داشته باشد، اسناد مطالباتی که از سایر بانکمازاد بانکپذیری منابع در این شیوه در شرایطی که بانک مرکزی قصد سپرده

یابد )که همان طور که کند. این رابطه بر استتتاس عقد بیع دین ستتتامان میدر اختیار دارد را نزد بانک دارای مازاد منابع تنزیر می

 مالحظه شود(. ۲ر باشد )شکقبال نیز ذکر گردید( مورد تایید مشهور فقهای شیعه و شورای نگهبان می

 

 بانک مرکزی
بانک تجاری دارای  

 مازاد منابع
درصد( ۱۸منابع با نرخ کف ) پذیریسپرده  
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 ها بر اساس بیع دین: تنزیل اسناد تجاری بانک مرکزی نزد بانک۶شکل 

 

 

 

 

 

واند ها در اختیار داشتتته و بتمستتلما این راهکار در شتترایطی عملیاتی خواهد گردید که بانک مرکزی استتناد مطالباتی کافی از بانک

ها را نزد بانک دارای مازاد )با نرخ کف( تنزیر کند. بهترین منبع جهت تامین استتناد مطالباتی مذکور، تستتهیالت بانک مرکزی آن

شرایطی که بانک مرکزی تسهیالت خود )شامر اضافه برداشتها در سقف کریدوبه بانک را  ها(های بانکر است. در واقع در 

های دارای کسری نماید، این اسناد در طول مدت قرارداد در اختیار بانک مرکزی قرار داشته مشروط به ارائه اسناد مطالباتی بانک

 تواند در کف کریدور تنزیر شود. و می

میلیارد تومان از بانک مرکزی اضتتافه برداشتتت نموده و این کار را  ۴۴توان فرض نمود که بانکی تجاری میزان یبه عنوان م ال، م

ساس تنزیر  ست )با نرخ ماهانه  ۰۱۱بر ا شتریان انجام داده ا سناد مطالباتی خود از م ساالنه  ۴میلیارد تومان ا  ۴۲درصد معادل 

تواند در کف میلیارد تومان بوده و می ۰۱۱کزی مالک استتناد مطالباتی به میزان درصتتد(. در این شتترایط به مدت یک ماه بانک مر

 ۰۸درصتتتتد ماهانه معادل ستتتتاالنه  ۰٬۱ها را نزد بانک دارای مازاد منابع برای مدت م ال یک هفته تنزیر کند )با نرخ کریدور آن

 درصد(. 

درصد  ۰۸درصد در سقف کریدور دریافت نموده و با نرخ  ۴۲در این شرایط عمال بانک مرکزی اسناد مطالباتی را با نرخ تنزیر 

پذیری با نرخ ثابت و از پی  تعیین شتتده انجام فروشتتد و به این شتتیوه عمال ستتپردهدر کف کریدور به بانک دارای مازاد منابع می

 صورت مشابهی کاربرد دارد.     های جدید مطرح شد در اینجا نیز بهدهد. مباح ی که قبال در رابطه با تمدید قرارداد با نرخمی

 های غیرمنقول بانک مرکزیبیع نقد و اجاره مجدد اسناد دارایی -ج

خود  های غیرمنقولها را داشته باشد، اسناد داراییپذیری منابع مازاد بانکدر این شیوه در شرایطی که بانک مرکزی قصد سپرده

بها در این رابطه معادل نرخ کف نماید. اجارهاجاره به شتتتترط تملیک میرا به صتتتتورت نقد به بانک تجاری فروخته و همزمان 

 مالحظه شود(. ۴شود )شکر درصد ساالنه( تعیین می ۰۸کریدور )م ال 

 

  

 بانک مرکزی
بانک تجاری دارای 

 مازاد منابع

 

درصد( ۱۸پذیری منابع با نرخ کف )سپرده  

 

اسناد مطالباتمجموعه   
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 ها بر اساس بیع دین: تنزیل اسناد تجاری بانک مرکزی نزد بانک۷شکل 

 

 

 

 

 

ها را های غیرمنقولی در اختیار داشته باشد که بتواند آناین راهکار نیز در شرایطی عملیاتی خواهد گردید که بانک مرکزی دارایی

تملیک نماید. اما مستتهله آن استتت که آیا بانک مرکزی واجد چنین استتناد دارایی به صتتورت نقد فروخته و همزمان اجاره به شتترط 

های غیرمنقولی استتت که توان این طور مطرح نمود که اوال، بانک مرکزی خود دارای داراییباشتتد؟ در پاستت  به این ستتوال میمی

ساختمانمی صی که در اختیار این ی قابر اجاره، نرمهای اداری و غیر ادارتواند مبنای این عملیات قرار گیرد. مانند:  افزارهای خا

تواند هایی را در اختیار نداشتتتته باشتتتد، میبانک قرار دارد و غیره. ثانیا، بر فرض هم که بانک مرکزی به میزان کافی چنین دارایی

 ات قرار دهد.   های دارای کسری در سقف کریدور دریافت کرده است را مبنای این عملیاسناد مالکیتی که از بانک

های غیرمنقولی که در اختیار دارد را تشتتتتکیر توان فرض نمود که در ابتدا بانک مرکزی استتتتتپری از داراییبه عنوان م ال، می

ها که به دلیر استتتفاده از های بانکگردد و هم داراییهای غیرمنقول خود بانک مرکزی میدهد. این استتتپر هم شتتامر داراییمی

قف کریدیور، در تملک بانک مرکزی قرار گرفته استتتتت. در این شتتتترایط بانک دارای مازاد منابع که قصتتتتد تستتتتهیالت در ستتتت

پذیری منابع خود نزد بانک مرکزی را دارد به این بانک مراجعه کرده و به اندازه ستتپرده خود، ستتهمی از استتتپر مذکور را ستتپرده

درصتتد،  ۰٬۱گردد(. در ادامه ستتهم خود را با نرخ ماهانه استتتپر میهای موجود در نماید )مالک بپشتتی از داراییخریداری می

پذیری منابع بانک دارای مازاد نزد بانک مرکزی کند. در این شرایط، عمال سپردهمجددا به بانک مرکزی اجاره به شرط تملیک می

 گردد. درصد( اجرائی می ۰٬۱درصد )ماهانه  ۰۸با نرخ کف ساالنه 

ی در دهی در سقف باشد. یعنی م ال بانک مرکزتر از تسهیالتپذیری در کف باید کوتاهرسید این سپردهالبته واضچ است که سر

گردد؛ اما در کف قرارداد م ال ها میای از ستتاختمانستتقف قرارداد شتت  ماهه منعقد نموده و به مدت شتت  ماه مالک مجموعه

کند. همچنین، مباح ی که قبال در ه بانک دارای مازاد منتقر میای تدوین کرده و به مدت یک هفته مالکیت خود را بیک هفته

 های جدید مطرح شد در اینجا نیز به صورت مشابهی کاربرد دارد.    رابطه با تمدید قرارداد اجاره با نرخ

 بندی و بحثجمع 

مند توستتط بانک مرکزی، استتتفاده از آن مستتهله اصتتلی این پژوه  امکان طراحی ابزارهای استتالمی جهت ارائه تستتهیالت قاعده

ست سیا سود در بازار بین بانکی و  شیر کریدور نرخ  شد، جهت تک گذاری پولی در داخر این کریدور بود. همان طور که مالحظه 

 بانک مرکزی
بانک تجاری دارای 

منابع مازاد  

 

درصد( ۱۸پذیری منابع با نرخ کف )سپرده  

 

همراه با اجاره مجدد هایینقد اسناد دارا یعب  
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اندازی کریدور نرخ ستتتتود در چارچوب ها را جهت راهای، انواعی از ابزارها و شتتتتیوههتوان با استتتتتفاده از ظرفیت عقود مبادلمی

اندازی ستتقف کریدور و ستته ابزار جهت کف طراحی گردید. بانکداری بدون ربا طراحی نمود. در این گزارش ستته ابزار جهت راه

ی و گذاری پولی بانک مرکزاز آن جهت ستتیاستتتتواند به کشتتف نرخ منابع در بازار پول و استتتفاده تشتتکیر کریدور نرخ ستتود می

 دهی به سایر بازارهای مالی، نق  مهمی داشته باشد. سیگنال
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 های سیاستیتوصیه 

 های سیاستی ذیر را خطاب به بانک مرکزی کشور ارائه نمود: توان توصیههای ارائه در این پژوه ، میبا توجه به تحلیر

 گذاری نداشته و از منظر شرعی بانک مرکزی )شامر اضافه برداشت( کارکرد سیاستهای اعتباری در حال حاضر دریچه

های شود تسهیالت بانک مرکزی صرفا بر اساس عقود اسالمی با نرخباشد. بر این اساس پیشنهاد مینیز قابر توجیه نمی

 مشپص و از پی  تعیین شده ارائه گردد. 

 شتتود بانکگذاری ندارد. پیشتتنهاد میها نزد بانک مرکزی کارکرد ستتیاستتتپذیری منابع مازاد بانکدر حال حاضتتر ستتپرده 

 های از پی  تعیین شده طراحی نماید. های مشپصی با نرخمرکزی با استفاده از ظرفیت عقود اسالمی سپرده

 ذکور آیند مشود فرمند نیست. پیشنهاد میدهی بانک مرکزی چندان قاعدهپذیری و تسهیالتدر حال حاضر فرآیند سپرده

 مند و شفاف گردد. با استفاده از عقود اسالمی قاعده

 های های کف و ستتقف کریدور توستتط بپ یکی از مهمترین مباحر در موفقیت کریدور نرخ ستتود، تعیین صتتحیچ نرخ

های مذکور ثابت نبوده و با توجه به شتتترایط گوناگون کارشتتتناستتتی بانک مرکزی استتتت. بر این استتتاس الزم استتتت نرخ

 تصادی، به صورت سیاستی تعیین گردد. اق

 بانک را به  گیری از اینگذاری نزد بانک مرکزی و تسهیالتها در سپردهها باید به صورتی باشد که انگیزه بانکتعیین نرخ

 صورت مناسبی تحت تاثیر قرار داده و امکان تشکیر کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی را فراهم کند.   

 نک مرکزی با اتپاذ تدابیر الزم، شتترایط را به نحوی مدیریت کند که عقود استتالمی مانند بیع نقد، اجاره و الزم استتت با

ها، به اجرای واقعی ها و بانک مرکزی صتتورت پذیرد. انتقال استتناد داراییغیره به صتتورت واقعی و غیرصتتوری بین بانک

 کند. عقود کمک می

 ها مشکر به نظر رسد.در این رابطه پیشنهاد در این پژوه ، ممکن است اجرای آنهای مذکور با توجه به جدید بودن ایده

های محدود مورد استتتتتفاده قرار گرفته و همراه با آزمون و خطا، به تدریج های مذکور در ابتدا در حجمشتتتتود شتتتتیوهمی

 توسعه یابد. 

 هایی ایجاد خواهد نمود و ممکن ک مرکزی هزینهگیرد برای بانها مورد استتتفاده قرار میمستتلما اولین باری که این شتتیوه

توان به تدریج سرعت عملیات را افزای  ها، میبر باشد. اما در طول زمان با آشنایی ذینفعان با این شیوهها زمانانجام آن

 ها را کاه  داد. های آنو هزینه
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 های پژوهشیلیست گزارش

 نویسندگان /سندهینو گزارشد ک عنوان

۱۳۳۱ 

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میسمی MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 ۴۱۱۱های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

۱۳۳۳ 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 ۴۱۱۱بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، کرمیسیدعلی مدنی زاده، هومن  MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 ۱۳۳۳دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 ۱۳۳۳گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

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

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی 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، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (۱۳۳۳ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (۱۳۳۳تابستان  ) اقتصاد کالنگزارش فصلی متغیرهای 
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 (۱۳۳۳ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (۱۳۳۳ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

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

ست یط زیمح ی)حساب اقمار ایران  یادغام شده محیط زیستی و اقتصاد یستم حسابهایس

 (SEEAIRANن)رایا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابانکبررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه   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
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 نویسندگان /سندهینو گزارشد ک عنوان

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

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 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 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  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 ایراناثر پسماند جانشینی پول در 

۱۳۳۴ 

 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 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان سازوکار ۱۳۳۱-۱۳۶۱ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 ۱۳۳۴-۱۳۳۱های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (۱۳۳۱-۱۳۳۱ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (۱۳۳۱-۱۳۳۱های 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

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

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

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

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 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 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 برکچیان، سعید بیات، هومن کرمیسید مهدی  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 (۱۳۳۱و  ۱۳۸۳های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

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

 انیاعظم احمد MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدتحلیل شاخص

 یآران یمصعب عبداله MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 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 نه بانکداری اسالمیهای اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستامدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی
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 نویسندگان /سندهینو گزارشد ک عنوان

 یسمین میحس MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

۱۳۳۱ 

 یسمین میحس MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 یمیرکفرشته مال MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 یمیرکفرشته مال MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 یاریه اسفندیو مرض یلیفرهاد ن MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

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

 یال محرابیل MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 یسمین میحس MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 چیوهاب قل MBRI-9104 تورق چیست؟

 یال محرابیل MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 یال محرابیل MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 یمیلناز ابراهیا MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

۱۳۳۱ 

 ین بازمحمدی، حسین قضاویحس MBRI-9008 (۱۳۳۱) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 یلیفرهاد ن MBRI-9007 (۱۳۳۱)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 ینید صفدر حسیس MBRI-9006 (۱۳۳۱) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 یمان قربانی، پیرمکابوالفضل ا MBRI-9005 (۱۳۳۱) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دل، محمد روشنین معصومیحس MBRI-9004 (۱۳۳۱) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 یآالشت یبرک، زهرا خوشنود ، طاهره ا یزهرا سلطان MBRI-9003 (۱۳۳۱) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 چیوهاب قل MBRI-9002 (۱۳۳۱) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 ین قضاویحس MBRI-9001 (۱۳۳۱) بهار مالیات تورمی دالر

۱۳۸۳ 

 انیزاده ، اعظم احمدحسن یعل MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 ین معصومین آزاد، حسین امیر حسیام MBRI-8910 بانک مرکزی فدراسیون روسیهقانون 

 یمنجم یمهد MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 نوربخشمان یان، ای، زهرا زواریدریح یهاد MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 یال محرابیل MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 د شاهچرایمهش MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 یآالشت یبرکطاهره ا MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 یرگلیب ی، مترجم: سوفیومیم بای، تامیترانگ بو MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 یپرستو شجر MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 لفروشانیال نیم زاده، لیرکید دائی، سعید صامتیمج MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلیقائم ی، مهدی، محسن عبدالهیسمین میحس MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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