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چکیده
این تحقیق تالش میکند تا موضوع سیاستگذاری پولی در چارچوب ت سهیالت قاعدهمند را مورد بررسی قرار داده
و امکان استتتتفاده از آن در بازار بینبانکی کشتتتور را مورد بحر قرار دهد .یافتههای این گزارش نشتتتان میدهد که با
توجه به اینکه شیوههای قرضدهی و قرضگیری در الگوی متعارف ت سهیالت قاعدهمند بر ا ساس عقد قرض همراه
با بهره سامان یافتهاند ،در چارچوب ا سالمی قابلیّت ا ستفاده ندارند .اما میتوان با ا ستفاده از ظرفیت فقه ا سالمی،
انواعی از شتتتتیوه های جایگزین را جهت اجرای عملیات مذکور طراحی نمود .در این تحقیق به برخی از این ابزار ها
اشاره شده و توصیههای سیاستی کاربردی جهت اجرای آنها توسط بانک مرکزی پیشنهاد میگردد.

 -1استادیار گروه بانکداری اسالمی ،پژوهشکده پولی و بانکی؛ meisami@isu.ac.ir

 -2کارشناس ارشد گروه پولی و ارزی ،پژوهشکده پولی و بانکی و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی؛ tavakolianh@gmail.com
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 مقدمه
تستتتهیالت قاعدهمند ( )Standing Facilitiesمجموعهای از ابزارهای مالی هستتتتند که امکان قرضدهی و قرضگیری بستتتیار
کوتاهمدت (شتتتتبانه) بین بانک مرکزی و بانکها را فراهم میکنند .این ابزارها که معموال در بازار بینبانکی مورد استتتتتفاده واقع
میشتتتوند ،به بانکهای فعال در بازار پول (بازار بینبانکی) کمک میکنند تا در صتتتورتی که با چال های موقّت نقدینگی مواجه
شتتتتدند ،بتوانند نیاز خود را از بانک مرکزی برطرف کنند و در مقابر ،در صتتتتورتی که در کوتاهمدت با مازاد منابع مواجه بودند،
منابع خود را نزد بانک مرکزی سپردهگذاری نمایند (بیندسیر ،2۱۰۹ ،۰ص .)۴۱
در چارچوب استتتالمی به دلیر آنکه پرداخت هر نوع مازاد در چارچوب قرض ربا به حستتتاب میآید ،امکان استتتتفاده از ظرفیت
تستتهیالت قاعدهمند جهت ستتیاستتتگذاری بانک مرکزی وجود ندارد .شتتاید به همین دلیر استتت که در حال حاضتتر عمال بانک
مرکزی کشور به صورت رسمی و شفاف از ابزار تسهیالت قاعدهمند استفاده نمیکند.
به نظر میرستتد میتوان با استتتفاده از ظرفیت عقود استتالمی ،انواعی از شتتیوههای منطبق با شتتریعت جهت راهاندازی تستتهیالت
قاعدهمند در روابط بانک مرکزی و بانکها در بازار بینبانکی طراحی نمود .استتتتفاده از شتتتیوههای مذکور به بانک مرکزی کمک
خواهد کرد تا بتواند عمال کریدور نرخ ستتود را در بازار بین بانکی تشتتکیر داده و با تیییرات نرخهای کف و ستتقف به صتتورت
پیوسته ،به اعمال سیاستهای مورد نظر خود بپردازد.
با توجه به آنچه مطرح شد ،سوال اصلی این تحقیق آن است که ابزارهای اسالمی جهت راهاندازی تسهیالت قاعدهمند در روابط
بانک مرکزی و بانکها کدام ا ست؟ بانک مرکزی چگونه میتوان از آنها جهت ت شکیر کریدور نرخ سود و سیا ستگذاری پولی
استفاده نماید؟
در آنچه در پی میآید ،ابتدا به آستتتی شتتتناستتتی وضتتتع موجود در نظام بانکی کشتتتور پرداخته شتتتده و پس از آن الگوی متعارف
سیا ستگذاری پولی در کریدور بهره ت سهیالت قاعدهمند ارائه شده و از منظر انطباق با شریعت نقد میگردد .در ادامه به طراحی
ابزارهای جایگزین استتتالمی جهت ارائه تستتتهیالت قاعدهمند توستتتط بانک مرکزی پرداخته میشتتتود .بپ

پایانی نیز از مباحر

مطرح شده نتیجهگیری کرده و توصیههای سیاستی برای بانک مرکزی کشور ارائه میدهد.
 آسیبشناسی وضع موجود در نظام بانکی کشور
در حال حاضر بانک مرکزی به سپردههای قانونی بانکها نزد خود حدود یک درصد سود تحت عنوان «جایزه سپردههای قانونی»
پرداخت میکند که عمال ثابت بوده و کارکرد سیاستگذاری ندارد .در موارد معدودی نیز بانک مرکزی به صورت توافقی اقدام به
قبول سپرده ویژه نزد خود نموده و نرخ این سپردهها نیز به صورت طرفینی تعیین میگردد .الزم به ذکر است که عقد شرعی مبنای
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پرداخت این زیاده شفاف نیست و با توجه به اینکه در این سپردهها شرط ضمنی پرداخت سود از طرف بانک مرکزی وجود دارد،
شبهه ربا در رابطه با آن قابر توجه است.
تستتتهیالت بانک مرکزی به بانکها (یا دریچههای اعتباری بانک مرکزی) نیز یا با قرارداد صتتتورت میپذیرد که اصتتتطالحا «خط
اعتباری» نامیده میشتتود و یا اینکه بدون قرارداد میباشتتد که اصتتطالحا «اضتتافه برداشتتت» نام دارد .در رابطه با خطوط اعتباری
معموال نرخ ستتود به صتتورت ترجیحی توستتط دولت تعیین میشتتود .م ال بانک مرکزی در چند ستتال اخیر به ستتفارش دولت ،به
تامین مالی پروژه مستتتکن مهر اقدام نموده استتتت .از این رو ،منابع بستتتیار قابر توجهی تحت عنوان خط اعتباری با نرخ ستتتود
م شپص در اختیار بانک م سکن قرار گرفته و از این وجوه جهت تامین مالی پروژه مورد بحر ا ستفاده شده ا ست .بنابراین ،در
حال حاضر نرخ سود خطوط اعتباری بانک مرکزی کارکرد سیاستگذاری ندارد.
در رابطه با اضتتتافه برداشتتتت بانکها نیز بانک مرکزی نرخ ثابتی را اعمال میکند که تابع شتتترایط اقتصتتتادی نبوده و به صتتتورت
غیرسیاستی تعیین میگردد .اضافه برداشت بانکها معموال از دو محر شکر میگیرد .یکی «کسری منابع در اتاق پایاپای (کلر)»
و دیگری «عدم تودیع ستتپرده قانونی به صتتورت هفتگی» .کستتری منابع در اتاق کلر بدین صتتورت استتت که بانک در اتاق کلر به
دلیر کسری منابع نمیتواند چکهایی که متعهد به پاس نمودن آنها میباشد را تسویه کند و به همین دلیر با کسری منابع مواجه
میگردد .در این شتتترایط بانک مرکزی نستتتبت به پاس نمودن چکها اقدام نموده و حستتتاب بانک نزد خود را با نرخ  ۴۹درصتتتد
بدهکار میکند .در صورتی هم که کسری بانکها به دلیر عدم تودیع سپرده قانونی باشد ،بانک مرکزی معموال حساب بانک را با
نرخ  ۴۱درصد بدهکار میکند.
اگر از منظر شرعی به پدیده اضافه برداشت بانکها نگاه شود شاید در نگاه اول این طور تصور شود که نرخ  ۴۹در صدی 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
باید به دو نکته توجه نمود .نک ته اول آنکه پدیده وجه التزام حتی در شتتتتبکه بانکی و در روابط بانکها با تستتتتهیالتگیرندگان از
جمله مستتائر حر نشتتده و شتتبهناک بوده و در حال حاضتتر مراجع متعددی دریافت وجه التزام را مجاز نمیدانند .نکته دوم آنکه
وجه التزام در شبکه بانکی ماهیت بازدارنده دارد و به معنای فر صت برای م شتریان جهت تاخیر در بازپرداخت نی ست .به همین
دلیر است که اگر مشتری بی

از سه ماه از پرداخت اقساط خودداری کند ،بانک اجرای وثایق را پیگری میکند (هر چند مشتری

جریمه را نیز بپردازد) .اما در بحر ا ضافه بردا شت ،عمال بانکها این اختیار و فر صت را دارند تا از منابع بانک مرکزی ا ستفاده
کنند (با نرخ  ۴۹در صد) و بع ضا م شاهده می شود که برخی بانکها به کرّات از این منابع بدون محدودیت ا ستفاده کردهاند .لذا
توجیه نرخ  ۴۹در صدی بر ا ساس منطق وجه التزام م شکر به نظر میر سد .نتیجه آنکه پرداخت نرخ  ۴۹در صدی مبنای شفاف
شرعی ندارد.
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همان طور که مالحظه می شود عمال کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی ک شور به صورت فعال و سیا ستی مورد ا ستفاده قرار
نمیگیرد و شیوههای فعلی نیز ا سا سا اجازه مانور به سیا ستگذار پولی نمیدهد .عالوه بر این ،شیوههای مورد ا ستفاده از منظر
شرعی شبهناک میباشند و این ضرورت طراحی و استفاده از ابزارهای جایگزین اسالمی را برجسته مینماید.
 الگوی متعارف سیاستگذاری پولی در کریدور بهره تسهیالت قاعدهمند
در الگوی متعارف سیاستگذاری پولی در کریدور بهره تسهیالت قاعدهمند ،امکانات قرضدهی و قرضگیری بانک مرکزی عمال
به نحوی تعیین میشتتتود که «کریدور نرخ بهره »۰شتتتکر گیرد .در این کریدور ،کف نرخ ،میزان بهرهای استتتت که بانک مرکزی به
منابع سپردهگذاری شده بانکها نزد خود پرداخت میکند و سقف آن نیز ،نرخ بهرهای است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیالت
به بانکهای متقاضتتتتی ،درخواستتتتت مینماید (وایتستتتتر ،2۱۱۲ ،2ص  .)2۹نمودار یک به تبیین رابطه نرخهای بهره در نظام
کریدوری میپردازد.
شکل  -1رابطه نرخهای بهره در نظام کریدوری
نرخ بهره
نرخ سقف کریدور (نرخ تسهیالت بانک مرکزی)

نرخ بهره سیاستی (نرخ هدف بانک مرکزی)
نرخ بهره بازار
نرخ کف کریدور (نرخ سپردهگذاری نزد بانک مرکزی)

زمان

نکته مهمی که در اینجا باید توجه شود آن ا ست که شکرگیری کریدور نرخ بهره ،عمال ساختاری منا س

جهت انجام «عملیات

بازار باز» در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد .به این صتتتتورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین بانکی ،نرخ بهره
واقعی بازار پول (که ا صطالحا نرخ بهره بازاری۴نامیده می شود) را شنا سائی میکند .از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری،
بین نرخ بهره کف و ستتتقف کریدور قرار داشتتتته و نرخ بهره هدف بانک مرکزی4نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم)

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

4 - Target Rate
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مشتتپص گردیده استتت ،لذا بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بینبانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضتته و تقاضتتای
ذخایر در این بازار ،نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند (بیندسیر و جابلکی ،2۱۰۰ ،۰ص .)۴۹
در واقع در شرایطی که نرخ بهره بازار باالتر از نرخ بهره هدف با شد ،بانک مرکزی میتواند ن سبت به خرید اوراق بهادار در بازار
بینبانکی اقدام نموده و با این کار عرضتته ذخایر افزای

و نرخ بهره کاه

مییابد .در مقابر ،اگر نرخ بهره پایینتر از نرخ هدف

باشتتد ،بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار در بازار بینبانکی نستتبت به جمعآوری ذخایر موجود در بازار بینبانکی و افزای

نرخ

بهره کوتاهمدت اقدام میورزد (چاپمن و دیگران ،2۱۰۱ ،2ص .)2۹
ارزیابی تجارب بانکهای مرکزی کشورهای گوناگون در ارائه تسهیالت قاعدهمند نشان میدهد که هر چند اصر تشکیر کریدور
نرخ بهره در بازار پول تقریبا در اک ر کشورهای توسعهیافته (و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه) مورد استفاده قرار گرفته
استتت ،اما در عمر تفاوتهایی در اجرای الگو و یا نامگذاری آن وجود دارد .به عنوان م ال بانک مرکزی اروپا ،ستتقف کریدور را
با عنوان «تستتهیالت وامدهی نهایی »۴و کف آن را «تستتهیالت ستتپردهپذیری »4مینامد .اما در نظام فدرال رزرو ،ستتقف کریدور
تحت عنوان «پنجره تنزیر »5مطرح شتتتتده و کف کریدور نیز «بهره پرداختی بر روی ذخایر قانونی و مازاد بانک ها نزد بانک
مرکزی »6نامیده میشتتود .در کشتتور ستتنگاپور نیز از عبارت« :پنجره تنزیر دوطرفه »۴جهت تبیین تستتهیالت قاعدهمند استتتفاده
میگردد (کلوز و دیگران ،2۱۰۱ ،۸ص .)۰۸
 نقد الگوی متعارف از منظر انطباق با شریعت
حال سوالی که مطرح می شود آن ا ست که آیا بانک مرکزی ک شور میتواند الگوی متعارف سیا ستگذاری پولی با ت شکیر کریدور
نرخ بهره را مورد ا ستفاده قرار دهد؟ با توجه به اینکه در الگوی متعارف کلیه شیوههای سپردهپذیری ذخایر مازاد بانکها تو سط
بانک مرکزی و ارائه تسهیالت توسط بانک مرکزی به بانکها در قال

حقوقی قرض همراه با شرط زیاده انجام می شود ،قابلیت

استفاده در چارچوب فقه امامیه و قانون عملیات بانکی بدون ربا را ندارد (نظرپور و موسویان ،۰۴۴۴ ،ص .)2۹۴
به عبارت دیگر ،هر چند ا صر ت شکیر کریدور بر ا ساس نرخ ذخایر در بازار پول با هدف سیا ستگذاری پولی با ا شکال شرعی
مواجه نیستتت ،اما ابزارها و شتتیوههای عملیاتی مورد استتتفاده با فقه استتالمی ستتازگاری ندارد و الزم استتت الگوهای جایگزین
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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 طراحی ابزارهای جایگزین اسالمی جهت تسهیالت قاعدهمند
میتوان با ا ستفاده از ظرفیت عقود ا سالمی ،انواعی از شیوهها را جهت ارائه ت سهیالت قاعدهمند تو سط بانک مرکزی به بانکها
طراحی کرد .نکتهای که در اینجا وجود دارد آن استتت که تستتهیالت قاعدهمند استتاستتا عملیاتی در بازار پولی کوتاهمدت بوده و به
طور عمده در سررسیدهای شبانه ،سه روزه ،هفتگی ،ماهانه و به ندرت ساالنه به وقوع میپیوندد .همچنین ،این تسهیالت الزم
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
تصور جهت ابزارسازی خارج میشوند .چرا که در این عقود امکان تعیین دقیق نرخ سود معامالت از ابتدا وجود ندارد .عالوه بر
این ،این عقود ذاتا دارای ریسکهایی هستند که مدیریت آنها یا امکانپذیر نیست و یا اینکه مستلزم استفاده از شیوههایی است
که به صوری شدن استفاده از این عقود میانجامد .نهایتا اینکه عقود مشارکتی معموال در سررسیدهای کوتاهمدت (م ال شبانه یا
سه روزه) قابلیت کاربرد ندارد .زیرا در این عقود الزم است منابع در پروژهای م شارکتی وارد شده ،پروژه انجام شود و در نهایت
ستتود طرفین محاستتبه و تقستتیم گردد .انجام چنین پروژههایی معموال در ستتررستتیدهای کوتاهمدت قابر تصتتور نیستتت .بنابراین،
مناس

است جهت ابزارسازی برای تسهیالت قاعدهمند از عقود مبادلهای استفاده گردد.

 -1ابزارهای تسهیالت بانک مرکزی به بانکها (سقف کریدور)
میتوان با استتتفاده از ظرفیت عقود مبادلهای ابزارهایی جهت ارائه تستتهیالت توستتط بانک مرکزی به بانکها طراحی نمود که در
ادامه به سه مورد از آنها اشاره میگردد.
الف -تنزیل اسناد تجاری بانکها (بیع دین)
در این شیوه در شرایطی که بانک مرکزی قصد ارائه تسهیالت به بانکهای تجاری را داشته با شد از آنها تقاضا میکند تا اسناد
مطالباتی خود که از مشتتتریان و یا ستتایر بانکها دریافت نمودهاند را به صتتورت یک مجموعه درآورده و آن را نزد بانک مرکزی با
نرخی که این بانک تعیین میکند (نرخ ستتتقف) تنزیر کنند .ویژگی عقد بیع دین که مورد تائید مشتتتهور فقهای شتتتیعه و شتتتورای
نگهبان میباشد ،آن است که میتواند به صورت بسیار کوتاهمدت مورد استفاده واقع شود (شکر  2مالحظه شود).

شکل  :2تسهیالت بانک مرکزی به بانکها بر اساس بیع دین

منابع نقد با نرخ سقف ( ۳۶درصد)

بانک مرکزی
مجموعه اسناد مطالباتی

6

بانک تجاری دارای
کسری منابع

به عنوان م ال ،میتوان فرض نمود بانکی تجاری به طور موقّت دارای کستتتری منابع شتتتده و در اتاق پایاپای توانایی پاس نمودن
چکهای خود را نداشته و قصد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی (به میزان  ۴۴میلیارد تومان برای یک ماه) را نموده است.
در این شرایط بانک مرکزی اعالم میدارد ،این ت سهیالت صرفا با نرخ ساالنه  ۴۲در صد (ماهانه سه در صد) و در برابر دریافت
اسناد مطالباتی بانک قابر ارائه است.
در ادامه بانک تجاری مجموعهای  ۰۱۱میلیارد تومانی از استتناد مطالباتی (شتتامر چک ،ستتفته و غیره) که از مشتتتریان خود و یا
سایر بانکها در اختیار دارد را به صورت یک مجموعه درآورده و بر اساس عقد بیع دین با نرخ ماهانه  ۴درصد ،به بانک مرکزی
میفروشتتد و به مدت یک هفته به  ۴۴میلیارد تومان منابع نقد دستتت مییابد .در ستتررستتید (پایان ماه) ،بانک تجاری مبل ۰۱۱
میلیارد تومان در اختیار بانک مرکزی قرار داده و اسناد تجاری خود را دریافت میدارد (اسناد تجاری را تنزیر مجدد میکند).
بهتر استتت استتناد تجاری که مبنای این عملیات قرار میگیرد به لحاظ ستتررستتید همگن باشتتد .م ال بانک تجاری مجموعهای از
چکهایی که از مشتریان (و سایر بانکها) طل

داشته و سررسید آنها یک ساله است را به صورت مجموعه درآورده و آنها را

نزد بانک مرکزی (برای مدت یک ماه) تنزیر میکند .در این مرحله ،بانک مرکزی در طول یک ماهه از مشتتتتتریان بانک تجاری
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
باز میگردد.
نهایتا الزم استتت توجه شتتود که در عقد بیع دین ،امکان تمدید قرارداد در ستتررستتید با نرخهای باالتر وجود نداشتتته و این کار در
زمره ربای جاهلی قرار میگیرد .به عنوان م ال ،اگر در پایان ماه ،بانک تجاری اعالم کند که امکان پرداخت منابع بانک مرکزی را
ندارد ،بانک مرکزی میتواند اسناد مذکور را در بازار بین بانکی (با نرخ م ال  2۸درصد) به فروش رسانده به نقدینگی دست یابد.
اما اگر بانک مرکزی این طور صتتتالح دید که قرارداد را با نرخهای باالتر تمدید کرده و به بانک تجاری فرصتتتت بیشتتتتری دهد،
انجام این کار به لحاظ شرعی امکانپذیر نیست.
برای حر این مشتتتتکر بانک مرکزی میتواند از بانک بپواهد استتتتناد مطالباتی جدیدی ارائه نموده و با تنزیر آنها (با نرخهایی
باالتر از نرخهای قبر) به منابع نقد دست یابد و از این منابع نقد ،جهت تسویه بدهی قبلی استفاده کند .البته این بدان معنا نیست
که بدهی بانک به صورت پیوسته و بدون ضابطه افزای

یابد .بلکه این راهکار صرفا برای دفعات محدودی کاربرد خواهد یافت.

در واقع ا صر بر آن ا ست که بانک در سرر سید بدهی خود را به بانک مرکزی بازگرداند و در صورت امتناع ،بانک مرکزی ا سناد
وی را در بازار بین بانکی به فروش خواهد رستتاند .اما در شتترایط بستتیار خاص که بانک با دالیر موجه قصتتد تمدید موقّت دارد،
بانک مرکزی میتواند از راهکار مطرح شده استفاده کند.
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ب -بیع نقد و اجاره مجدد اسناد داراییهای غیرمنقول بانکها
در این شیوه بانک مرکزی اعالم میدارد که بانکهای نیازمند منابع میتوانند مجموعهای از اسناد داراییهای غیرمنقول (به عنوان
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
بانک تعیین میکند) اجاره به شرط تملیک نمایند (شکر  ۴مالحظه شود).

شکل  :۳تسهیالت بانک مرکزی به بانکها بر اساس بیع نقد و اجاره مجدد

منابع نقد با نرخ سقف ( ۳۶درصد)

بانک مرکزی
بیع نقد اسناد داراییها همراه با اجاره

بانک تجاری دارای
کسری منابع

به عنوان م ال ،میتوان فرض نمود بانکی تجاری به طور موقّت دارای کستتتری منابع شتتتده و در اتاق پایاپای توانایی پاس نمودن
چکهای خود را نداشتتتته و قصتتتد اضتتتافه برداشتتتت از منابع بانک مرکزی (به میزان  ۰۱۱میلیارد تومان برای یک ماه) را نموده
استتت .در این شتترایط بانک مرکزی اعالم میدارد ،این تستتهیالت صتترفا با نرخ ستتاالنه  ۴۲درصتتد (ماهانه  ۴درصتتد) و در برابر
دریافت اسناد ساختمانهای شع

قابر ارائه است.

در ادامه بانک تجاری مجموعهای  ۰۱۱میلیارد تومانی از ا سناد ساختمانهای شع

خود را به صورت یک مجموعه درآورده و

به صتتتورت نقد به بانک مرکزی میفروشتتتد و همزمان اجاره به شتتترط تملیک مینماید .نرخ اجاره توستتتط بانک مرکزی به میزان
ماهانه  ۴درصد تعیین میگردد .در سررسید (پایان ماه) ،بانک مرکزی در مقابر دریافت  ۰۱۱میلیارد تومان ،مجددا اسناد مذکور
را به تملیک بانک تجاری درمیآورد (بیع مجدد).
الزم به ذکر استتتتت که در عقد اجاره بر خالف بیع دین ،امکان تمدید قرارداد با نرخ های باالتر به لحاظ شتتتترعی وجود دارد .به
عنوان م ال ،اگر در سرر سید بانک تجاری امکان بازگرداندن منابع بانک مرکزی را ندا شته با شد ،بانک مرکزی اگر به هر دلیر با
تمدید موافق نباشتتد ،استتناد داراییهایی که در اختیار دارد را به فروش رستتانده و به منابع خود دستتت مییابد .اگر هم با تمدید
موافقت داشته باشد ،میتواند داراییها را نرخهای اجاره جدید (م ال ماهانه  ۹درصد) به بانک تجاری اجاره دهد.
ج -وکالت خاص جهت انعقاد عقود مبادلهای
این شتتیوه مپصتتوص بانکهایی میباشتتد که مشتتتریان خاصتتی دارند که میتوانند به آنها تستتهیالت با نرخهای باال (م ال ۴۲
درصتتد) اختصتتاص دهند (با فرض قانونی بودن این کار) .در این شتترایط در ابتدا بانک تجاری به بانک مرکزی اعالم میدارد که
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مشتریان خاصی دارد که نیازمند  ۰۱۱میلیارد تومان منابع بوده و حاضرند بر اساس عقود مبادلهای  ۴۲درصد سود بپردازند .م ال
بانک میتواند برای آنها کاالهایی را نقدا خریداری نموده و با نرخ  ۴۲درصدی بر اساس عقد مرابحه به آنها بفروشد.
از طرفی بر استتتاس فرض ،منابع داخلی بانک برای پرداخت این تستتتهیالت کفایت ننموده و از طرفی بانک مذکور (به هر دلیر)
نتوانستتته استتت نیاز خود را از بازار بین بانکی تامین کند .در واقع بانک مذکور ناچار به مراجعه به بانک مرکزی گردیده استتت .در
اینجا بانک مرکزی ضمن برر سی شرایط و در صورتی که و ضعیت بانک را جهت ا ستفاده از منابع بانک مرکزی تایید نمود ،بر
اساس عقد وکالت خاص (در انعقاد عقود مبادلهای) ۰۱۱ ،میلیارد تومان منابع نقد در اختیار این بانک قرار میدهد تا به وکالت
از طرف بانک مرکزی نسبت به انجام عقود مبادلهای با نرخ  ۴۲درصد اقدام نموده و در سررسید منابع این بانک را همراه با سود
حاصر بازگرداند (شکر  ۹مالحظه شود).
شکل  :۴تسهیالت بانک مرکزی به بانکها بر اساس وکالت خاص

منابع نقد با نرخ سقف ( ۳۶درصد)

منابع نقد با نرخ سقف ( ۳۶درصد)

بانک تجاری

بانک مرکزی

بانک تجاری

دارای کسری
دریافت اصل و سود در سررسید

منابع

مشتریان خاص

دریافت اصل و سود در سررسید

الزم به ذکر استتتت که در عقد عقد وکالت خاص نیز مانند اجاره ،امکان تمدید قرارداد با نرخهای باالتر به لحاظ شتتترعی وجود
دارد .به عنوان م ال اگر در ستتررستتید بانک تجاری امکان بازگرداندن منابع بانک مرکزی را نداشتتته باشتتد ،بانک مرکزی (اگر با
تمدید موافقت داشته باشد) ،میتواند عقد وکالت خود را نرخهای سود جدید تمدید نماید .همان طور که مالحظه می شود ،این
شتتیوه بر خالف دو روش قبر ،کارکرد عمومی نداشتتته و مپصتتوص بانکهایی استتت که مشتتتریان خاصتتی در اختیار داشتتته و
میتوانند به لحاظ قانونی به آنها با نرخهای باال تسهیالت دهند.
 -2ابزارهای سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی (کف کریدور)
میتوان با استتتفاده از ظرفیت عقود مبادلهای ابزارهایی جهت ستتپردهپذیری منابع مازاد بانکها نزد بانک مرکزی ارائه نمود که در
ادامه به چند مورد از آنها اشاره میگردد.
الف -تشکیل استخر داراییهای سودده بانک مرکزی و سپردهپذیری بر اساس وکالت خاص
در این شیوه در ابتدا بانک مرکزی ا ستپری از فعالیتهای سوددهای که دارد را ت شکیر داده و نرخ سود این ا ستپر را م شپص
میکند .برخی از فعالیتهای ستتودده بانک مرکزی میتواند شتتامر این موارد باشتتد« :ضتترب ستتکه ،تولید کاغذ امنیتی و استتناد

9

بهادار ،کارمزد تبدیر دالر دولت به ریال و فروش دالر به بانک ها ،ارائه برخی خدمات خاص به بانک ها و دریافت کارمزد،
ستترویس چاپپانه بانک مرکزی و ستتپردهگذاری در بانکهای داخلی و خارجی» .در ادامه بانک مرکزی با توجه به حجم استتتپر
منابعی که دارد اقدام به سپردهپذیری منابع مازاد بانکها نموده و با توجه به بازدهی ا ستپر منابع ،به آنها سود میپردازد ( شکر
 ۱مالحظه شود).

شکل  :۵تشکیل استخر داراییهای سودده بانک مرکزی و سپردهپذیری بر اساس وکالت خاص

بانک مرکزی

سپردهپذیری منابع با نرخ کف ( ۱۸درصد)

بانک تجاری دارای
مازاد منابع

به عنوان م ال ،می توان فرض نمود بانکی تجاری به طور مو قّت (در اردیبهشتتتتت ماه) دارای مازاد منابع (به میزان  ۰۱۱میلیارد
تومان) شده و به هر دلیر (م ال وجود ری سک) ،ق صد ندارد این منابع را در بازار بین بانکی با نرخ  2۸در صدی در اختیار سایر
بانکهای نیازمند منابع قرار دهد .بلکه قصد دارد منابع خود را با ریسک کمتر نزد بانک مرکزی برای مدت یک ماه سپردهگذاری
کرده و از نرخ ستتتود کف کریدور (م ال  ۰۸درصتتتد ستتتاالنه) برخوردار شتتتود .واضتتتچ استتتت که هر چند بازار بین بانکی بازاری
کوتاهمدت با حداقر ریسک است ،اما ریسک بانک مرکزی از تمامی سایر بانکها کمتر بوده و این انگیزه سپردهگذاری نزد بانک
مرکزی را شتتتتکر میدهد .در ادامه بانک مرکزی به وکالت از طرف بانک تجاری منابع ستتتتپردهگذاری شتتتتده را در فعالیتهای
سوددهی که دارد مورد استفاده قرار داده و اصر و سود حاصر را در سررسید (پایان ماه) به بانک تجاری بازمیگرداند.
در رابطه با این شیوه بهتر ا ست بانک مرکزی صرفا داراییهایی که دارای سود قطعی و از پی
فعالیتهای خود وارد کند؛ تا بتواند از آن نرخ بازده قطعی و از پی

تعیین شده ه ستند را در ا ستپر

تعیین شتتده استتتپراج کرده و آن را از ابتدا به ستتپردهگذاران

(بانکهای دارای مازاد) اعالم نماید .همچنین ،در این شتتیوه امکان تمدید قرارداد با نرخهای ستتود جدید (در شتترایطی که ستتود
استپر تیییر نماید) ،وجود دارد.
ب -تنزیل اسناد تجاری بانک مرکزی نزد بانکها (بیع دین)
در این شیوه در شرایطی که بانک مرکزی قصد سپردهپذیری منابع مازاد بانکها را داشته باشد ،اسناد مطالباتی که از سایر بانکها
در اختیار دارد را نزد بانک دارای مازاد منابع تنزیر میکند .این رابطه بر استتتاس عقد بیع دین ستتتامان مییابد (که همان طور که
قبال نیز ذکر گردید) مورد تایید مشهور فقهای شیعه و شورای نگهبان میباشد (شکر  ۲مالحظه شود).
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شکل  :۶تنزیل اسناد تجاری بانک مرکزی نزد بانکها بر اساس بیع دین

سپردهپذیری منابع با نرخ کف ( ۱۸درصد)

بانک تجاری دارای

بانک مرکزی
مجموعه اسناد مطالبات

مازاد منابع

مستتلما این راهکار در شتترایطی عملیاتی خواهد گردید که بانک مرکزی استتناد مطالباتی کافی از بانکها در اختیار داشتتته و بتواند
آنها را نزد بانک دارای مازاد (با نرخ کف) تنزیر کند .بهترین منبع جهت تامین استتناد مطالباتی مذکور ،تستتهیالت بانک مرکزی
به بانکها در سقف کریدور ا ست .در واقع در شرایطی که بانک مرکزی ت سهیالت خود ( شامر ا ضافه بردا شتهای بانکها) را
مشروط به ارائه اسناد مطالباتی بانکهای دارای کسری نماید ،این اسناد در طول مدت قرارداد در اختیار بانک مرکزی قرار داشته
و میتواند در کف کریدور تنزیر شود.
به عنوان م ال ،میتوان فرض نمود که بانکی تجاری میزان  ۴۴میلیارد تومان از بانک مرکزی اضتتافه برداشتتت نموده و این کار را
بر ا ساس تنزیر  ۰۱۱میلیارد تومان ا سناد مطالباتی خود از م شتریان انجام داده ا ست (با نرخ ماهانه  ۴در صد معادل ساالنه ۴۲
درصتتد) .در این شتترایط به مدت یک ماه بانک مرکزی مالک استتناد مطالباتی به میزان  ۰۱۱میلیارد تومان بوده و میتواند در کف
کریدور آنها را نزد بانک دارای مازاد منابع برای مدت م ال یک هفته تنزیر کند (با نرخ  ۰٬۱درصتتتتد ماهانه معادل ستتتتاالنه ۰۸
درصد).
در این شرایط عمال بانک مرکزی اسناد مطالباتی را با نرخ تنزیر  ۴۲درصد در سقف کریدور دریافت نموده و با نرخ  ۰۸درصد
در کف کریدور به بانک دارای مازاد منابع میفروشتتد و به این شتتیوه عمال ستتپردهپذیری با نرخ ثابت و از پی

تعیین شتتده انجام

میدهد .مباح ی که قبال در رابطه با تمدید قرارداد با نرخهای جدید مطرح شد در اینجا نیز به صورت مشابهی کاربرد دارد.
ج -بیع نقد و اجاره مجدد اسناد داراییهای غیرمنقول بانک مرکزی
در این شیوه در شرایطی که بانک مرکزی قصد سپردهپذیری منابع مازاد بانکها را داشته باشد ،اسناد داراییهای غیرمنقول خود
را به صتتتتورت نقد به بانک تجاری فروخته و همزمان اجاره به شتتتترط تملیک مینماید .اجارهبها در این رابطه معادل نرخ کف
کریدور (م ال  ۰۸درصد ساالنه) تعیین میشود (شکر  ۴مالحظه شود).
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شکل  :۷تنزیل اسناد تجاری بانک مرکزی نزد بانکها بر اساس بیع دین

سپردهپذیری منابع با نرخ کف ( ۱۸درصد)

بانک تجاری دارای

بانک مرکزی
بیع نقد اسناد داراییها همراه با اجاره مجدد

مازاد منابع

این راهکار نیز در شرایطی عملیاتی خواهد گردید که بانک مرکزی داراییهای غیرمنقولی در اختیار داشته باشد که بتواند آنها را
به صتتورت نقد فروخته و همزمان اجاره به شتترط تملیک نماید .اما مستتهله آن استتت که آیا بانک مرکزی واجد چنین استتناد دارایی
میباشتتد؟ در پاس ت به این ستتوال میتوان این طور مطرح نمود که اوال ،بانک مرکزی خود دارای داراییهای غیرمنقولی استتت که
میتواند مبنای این عملیات قرار گیرد .مانند :ساختمانهای اداری و غیر اداری قابر اجاره ،نرمافزارهای خا صی که در اختیار این
بانک قرار دارد و غیره .ثانیا ،بر فرض هم که بانک مرکزی به میزان کافی چنین داراییهایی را در اختیار نداشتتتته باشتتتد ،میتواند
اسناد مالکیتی که از بانکهای دارای کسری در سقف کریدور دریافت کرده است را مبنای این عملیات قرار دهد.
به عنوان م ال ،میتوان فرض نمود که در ابتدا بانک مرکزی استتتتتپری از دارایی های غیرمنقولی که در اختیار دارد را تشتتتتکیر
میدهد .این استتتپر هم شتتامر داراییهای غیرمنقول خود بانک مرکزی میگردد و هم داراییهای بانکها که به دلیر استتتفاده از
تستتتتهیالت در ستتتتقف کریدیور ،در تملک بانک مرکزی قرار گرفته استتتتت .در این شتتتترایط بانک دارای مازاد منابع که قصتتتتد
ستتپردهپذیری منابع خود نزد بانک مرکزی را دارد به این بانک مراجعه کرده و به اندازه ستتپرده خود ،ستتهمی از استتتپر مذکور را
خریداری مینماید (مالک بپشتتی از داراییهای موجود در استتتپر میگردد) .در ادامه ستتهم خود را با نرخ ماهانه  ۰٬۱درصتتد،
مجددا به بانک مرکزی اجاره به شرط تملیک میکند .در این شرایط ،عمال سپردهپذیری منابع بانک دارای مازاد نزد بانک مرکزی
با نرخ کف ساالنه  ۰۸درصد (ماهانه  ۰٬۱درصد) اجرائی میگردد.
البته واضچ است که سررسید این سپردهپذیری در کف باید کوتاهتر از تسهیالتدهی در سقف باشد .یعنی م ال بانک مرکزی در
ستتقف قرارداد شتت

ماهه منعقد نموده و به مدت شتت

ماه مالک مجموعهای از ستتاختمانها میگردد؛ اما در کف قرارداد م ال

یک هفتهای تدوین کرده و به مدت یک هفته مالکیت خود را به بانک دارای مازاد منتقر میکند .همچنین ،مباح ی که قبال در
رابطه با تمدید قرارداد اجاره با نرخهای جدید مطرح شد در اینجا نیز به صورت مشابهی کاربرد دارد.
 جمعبندی و بحث
مستتهله اصتتلی این پژوه

امکان طراحی ابزارهای استتالمی جهت ارائه تستتهیالت قاعدهمند توستتط بانک مرکزی ،استتتفاده از آن

جهت تک شیر کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی و سیا ستگذاری پولی در داخر این کریدور بود .همان طور که مالحظه شد،
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میتوان با استتتتتفاده از ظرفیت عقود مبادلهای ،انواعی از ابزارها و شتتتتیوهها را جهت راهاندازی کریدور نرخ ستتتتود در چارچوب
بانکداری بدون ربا طراحی نمود .در این گزارش ستته ابزار جهت راهاندازی ستتقف کریدور و ستته ابزار جهت کف طراحی گردید.
تشتتکیر کریدور نرخ ستتود میتواند به کشتتف نرخ منابع در بازار پول و استتتفاده از آن جهت ستتیاستتتگذاری پولی بانک مرکزی و
سیگنالدهی به سایر بازارهای مالی ،نق

مهمی داشته باشد.

13

 توصیههای سیاستی
با توجه به تحلیرهای ارائه در این پژوه  ،میتوان توصیههای سیاستی ذیر را خطاب به بانک مرکزی کشور ارائه نمود:
 در حال حاضر دریچههای اعتباری بانک مرکزی (شامر اضافه برداشت) کارکرد سیاستگذاری نداشته و از منظر شرعی
نیز قابر توجیه نمیباشد .بر این اساس پیشنهاد می شود تسهیالت بانک مرکزی صرفا بر اساس عقود اسالمی با نرخهای
مشپص و از پی

تعیین شده ارائه گردد.

 در حال حاضتتر ستتپردهپذیری منابع مازاد بانکها نزد بانک مرکزی کارکرد ستتیاستتتگذاری ندارد .پیشتتنهاد میشتتود بانک
مرکزی با استفاده از ظرفیت عقود اسالمی سپردههای مشپصی با نرخهای از پی

تعیین شده طراحی نماید.

 در حال حاضر فرآیند سپردهپذیری و تسهیالتدهی بانک مرکزی چندان قاعدهمند نیست .پیشنهاد می شود فرآیند مذکور
با استفاده از عقود اسالمی قاعدهمند و شفاف گردد.
 یکی از مهمترین مباحر در موفقیت کریدور نرخ ستتود ،تعیین صتتحیچ نرخهای کف و ستتقف کریدور توستتط بپ های
کارشتتتناستتتی بانک مرکزی استتتت .بر این استتتاس الزم استتتت نرخهای مذکور ثابت نبوده و با توجه به شتتترایط گوناگون
اقتصادی ،به صورت سیاستی تعیین گردد.
 تعیین نرخها باید به صورتی باشد که انگیزه بانکها در سپردهگذاری نزد بانک مرکزی و تسهیالتگیری از این بانک را به
صورت مناسبی تحت تاثیر قرار داده و امکان تشکیر کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی را فراهم کند.
 الزم استتت بانک مرکزی با اتپاذ تدابیر الزم ،شتترایط را به نحوی مدیریت کند که عقود استتالمی مانند بیع نقد ،اجاره و
غیره به صتتورت واقعی و غیرصتتوری بین بانکها و بانک مرکزی صتتورت پذیرد .انتقال استتناد داراییها ،به اجرای واقعی
عقود کمک میکند.
 با توجه به جدید بودن ایدههای مذکور در این پژوه  ،ممکن است اجرای آنها مشکر به نظر رسد.در این رابطه پیشنهاد
میشتتتتود شتتتتیوههای مذکور در ابتدا در حجمهای محدود مورد استتتتتفاده قرار گرفته و همراه با آزمون و خطا ،به تدریج
توسعه یابد.
 مستتلما اولین باری که این شتتیوهها مورد استتتفاده قرار میگیرد برای بانک مرکزی هزینههایی ایجاد خواهد نمود و ممکن
انجام آنها زمانبر باشد .اما در طول زمان با آشنایی ذینفعان با این شیوهها ،میتوان به تدریج سرعت عملیات را افزای
و هزینههای آنها را کاه

داد.
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MBRI-PR-93021

سجاد ابراهیمی

شکست بازار اعتبارات

MBRI-PP-93020

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

MBRI-RR-93019

ابوالفضل خاوری نژاد

بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکها

MBRI-PN-93018

هادی حیدری

گواهی سپرده مدتدار سرمایهگذاری خاص :کاستیها و راهحلها

MBRI-PN-93017

رسول خوانساری ،ماندانا طاهری ،حمید زمانزاده

پیشبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس

MBRI-WP-93016

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران (حساب اقماری محیط زیست
ایران()SEEAIRAN
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عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

چرخههای تجاری و اعتباری

MBRI-PP-93015

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده

MBRI-PP-93014

رامین مجاب

ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابتپذیری

MBRI-PN-93013

اعظم احمدیان

هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیششرطهای اساسی

MBRI-PN-93012

ایلناز ابراهیمی

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-PP-93011

مریم همتی

کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدلهای غیرخطی و زمانمتغیر

MBRI-WP-93010

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

MBRI-PN-93009

وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی

ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی

MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

پیش بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

مجید عینیان

ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

معرفی روشهای تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافقنامه سرمایه بال سه

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

اثر پسماند جانشینی پول در ایران

MBRI-RR-93001

سامان قادری

۱۳۳۴
ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

مریم همتی

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی
اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )۱۳۳۱-۱۳۶۱و ارزیابی آن به عنوان سازوکار

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای ۱۳۳۴-۱۳۳۱

MBRI-9224

اعظم احمدیان

تحلیل سهم از بازار بانکها ()۱۳۳۱-۱۳۳۱

MBRI-9223

اعظم احمدیان

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()۱۳۳۱-۱۳۳۱

MBRI-9222

اعظم احمدیان

هشداردهنده وقوع بحران مالی

تجربه بانکهای توسعهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی

MBRI-9221

لیال محرابی

وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانکهای ایرانی)

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

تحلیل عاملی نسبتهای مالی بنگاههای صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی

صکوک کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میسمی ،لیال محرابی

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

حسین میسمی

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  ۱۳۸۳و )۱۳۳۱

MBRI-9210

اعظم احمدیان

نگاهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

اعظم احمدیان

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

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

MBRI-9206

حسین میسمی

MBRI-9205

وهاب قلیچ

مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای اسالمی :گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9204

لیال محرابی

مدیریت ریسک در بانکهای اسالمی :گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9203

رسول خوانساری

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9202

فرشته مالکریمی

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

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

حسین میسمی

تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9201

پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی :گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9111

حسین میسمی

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9110

فرشته مالکریمی

۱۳۳۱

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میسمی

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

چشمانداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی
وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
۱۳۳۱
عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )۱۳۳۱

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )۱۳۳۱

MBRI-9007

فرهاد نیلی

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )۱۳۳۱

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )۱۳۳۱

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )۱۳۳۱

MBRI-9004

حسین معصومی ،محمد روشندل

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )۱۳۳۱

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )۱۳۳۱

MBRI-9002

وهاب قلیچ

مالیات تورمی دالر( بهار )۱۳۳۱

MBRI-9001

حسین قضاوی

۱۳۸۳
بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مهدی منجمی

مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

مهشید شاهچرا
طاهره اکبری آالشتی

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بیگلری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

امکانسنجی فقهی-اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی

MBRI-8901

حسین میسمی ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل
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