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 یعملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقه

 1حسین میسمی  

 مقدمه-1
های مرکزی برای مداخله غیرمستقیم در بازار پول عموماً از سه ابززار نسز س سزهرد  ، بانک2متعارف یدارکدر نظام بان
رهزای حمزم ین ابزارها بر متغیرگذاری ایکه تأث ینند. در حالکی( استفاد  م3OMOات بازار باز )یل و عملیقانونی، نرخ تنز
داشزته اسزس. در  ییهزاپولی فراز و فرود یاستگذاریها در سس آنیکن در طی زمان اهمیبازار قطعی اسس، لپول و نرخ بهر  

شزود یاسزتفاد  م یپزول یگذاراسزسیافتزه و در حزال توسزعه  هزس سیتوسعه  یشورهاکه در ک ین ابزاریحال حاضر مهمتر
تری در گزر طزول عمزر کوتزا یسزه بزا دو ابززار سزنتی دیمقاات بزازار بزاز در یباشد. در واقع هر چند عملیات بازار باز میعمل
هزای مرکززی عی در مزداختت روزانزه بانکیای بر سته خود، از کاربرد وسیل مزایپولی دارد، اما به دل یاستگذاریات سیادب

 (. 051، ص 2103، 4نکیافته و در حال توسعه برخوردار گشته اسس )مشیتوسعه  یشورهاکدر بازارهای مالی 
« یاوراق بهاادار دوت ا»افته در رابطه با یه ساختاریثانو یبازارها یه داراکشرفته یپ یشورهاکثر کات بازار باز در ایعمل

م کزه اقتصاد به  هس عرضه ک یرد. در واقع زمانیپذین بازار صورت میدر ا یزکمر کق ورود و خروج بانیباشند، از طریم
د یزبزه خر یزکزمر کموا ه هستند، بانز ینگیم ود نقدکبا  یو تمار یدیتول یهامؤسّسهرو اسس و پول با نرخ بهر  باال رو به

ها افته، نرخ بهر یش یمه، عرضه پول افزایدهد. در نتیش میرا افزا یه پولیله، پاین وسیپردازد و به ایاوراق بهادار از مردم م
 یابزد. در مقابزل، زمزانییش مزیافززا یو رشد اقتصاد یگذارهیحل شد  و سرما ینگیل نقدکابد و به دن ال آن مشییاهش مک
 یآوربزا فزروا اوراق بهزادار، بزه  مزع یزکزمر کرو اسزس، بانزبزهبزا تزورّم رو ینگیه اقتصاد به  هس باال بودن حمم نقدک

 یدر برخزه کر اسس کپردازد. ال ته الزم به ذیها ممسیق ین آمدن سطح عمومییمه پایلّ و در نتک یاهش تقاضاکو  ینگینقد
اقزدام بزه انتشزار  یزکزمر کهستند، بانز یاوراق قرضه دولت یارا بر روکه یثانو یه فاقد بازارهاکدر حال توسعه  یشورهاکاز 

 دهد. یق سامان مین طریات بازار باز را از اینمود  و عمل« یزکمر کاوراق بهادار بان»م یمستق
بدون ربا، امکان استفاد  کامل از الگوی متعارف عملیات بزازار در چارچوب استمی و بر اساس قانون عملیات بانکی 

 5هایی در الگوی متعارف اعمزال شزود. بزر ایزن اسزاس در پز وهشباز توسط بانک مرکزی و ود نداشته و الزم اسس تعدیل
اسزتمی مزورد  شناسی نظریه و تمربه عملیات بازار باز متعارف، این الگو از منظر فقهشود تا ضمن موضوعحاضر تتا می

 تحلیل واقع شود. 

 ات بازار باز در اق صاد م عارفیعملشناسی موضوع -۲
آیزد. بزر گذاری پولی و بانکداری مرکزی نوین بزه حسزاب میعملیات بازار باز از منظر عملیاتی، مهمترین  زء سیاسس

 شود تا ابعاد این عملیات به صورت دقیق مورد بررسی واقع شود. این اساس، در این قسمس تتا می
                                                           

 عضو هیئس علمی پ وهشکد  پولی و بانکی. - 0
2. Conventional Banking System  
3. Open Market Operation  
4. Mishkin         

 انجاا   جهت هیامام فقه با منطبق( صکوک) بهادار اوراق یاتیعمل یهامدل یطراح»با عنوان: باشد که نامه دکتری نویسنده میاین تحقیق مستخرج از پایان - 5

 ین در  امرانک   ترکد و یریتسخ یعل محمد اهلل تیآ ییراهنما به ،«یاسالم یپول یگذاراستیس یبرا نینو یچارچوب: شورک بانکی نظا  در باز بازار اتیعمل

 نامه مراجعه شود. انجام شده است. جهت دریافت مباحث تکمیلی به اصل پایان (ع) صادق امام در دانشگاه
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 ف یتعر -۲-1
س که در آن بانزک مرکززی بزا خریزد و فزروا گزرو  خاصّزی از به لحاظ تعریف، منظور از عملیات بازار باز فعالیتی اس

، «بزازار بزاز»کند تا اهداف سیاستی خود در بازار پول )بازار بین بانکی( را اعمال نماید. و ه تسزمیه اوراق بهادار، تتا می
. یعنزی از یزس سزو باشزدآزاد بودن عوامل اقتصادی در ورود و خروج در این بازار و مشارکس در عملیزات بانزک مرکززی می

ها )کزه طزرف دیگزر معاملزه هسزتند( بانک مرکزی اختیار دارد که به خرید و فروا اوراق اقدام ورزد و از سوی دیگر، بانک
 (.22، ص 2، ج 0992، 0نیز اختیار دارند که این اوراق را بخرند یا بفروشند )فرهنگ پالگریو

 تیماه -۲-۲
در بزازار پزول در نظزر گرفزس. بزه ع زارت دیگزر، « 2ذخایر بانک مرکززی»یریس توان مدماهیس عملیات بازار باز را می

، به صورت انحصاری و نامحدود امکان انتشار پول پزر قزدرت را در «3الضّربحق»بانک مرکزی به دلیل حقّی قانونی به نام 
وارد شزد  و از طریزق عملیزات  دهد. بانزک مرکززی در بزازار بزین بزانکیاختیار دارد که من ع ذخایر بانک مرکزی را شکل می

کند که نرخ بهر  رایج بازار بزه سزمس بازار باز )خرید و فروا اوراق(، عرضه و تقاضای این ذخایر را به نحوی مدیریس می
مدیریت ذخایر در بازار پاو  »نرخ بهر  سیاستی )هدف( رهنمون گردد. بنابراین، ماهیّس عملیات بازار باز چیزی نیسس  ز 

 (.020، ص 2102، 4ه اروپایاتحاد یزکمر ک)بان« ید و فروش اوراق بهاداراز طریق خر

 اهداف -۲-۳
( در 6یزا هزدف عملیزاتی 5مدت در بازار بزین بزانکی )ابززارهای بهر  کوتا هدف اصلی عملیات بازار باز، مدیریس نرخ

باشزد. در واقزع هزدف بانزک مرکززی از خریزد و فزروا اوراق، )مانند کنتزرل تزورم( می 7یابی به اهداف غائیراستای دسس
مزدت، تزورمی باشزد. در نتیمزه مزدیریس نزرخ بهزر  کوتا های مو ود بازار به سمس نزرخ بهزر  هزدف میهدایس نمودن نرخ

 کند. ا تامین میگذار پولی رمو ود نیز به سمس تورم هدف بانک مرکزی هدایس شد  و این هدف غایی سیاسس
بهزر  سیاسزتی در بزازار پزول قزرار  های مرکزی در اکثر کشورها، هدف اصلی خود را هدایس نرخهر چند امروز  بانک

نماینزد. یکزی از ایزن اهزداف فرعزی، کشزف اند، اما در کنار ایزن هزدف اصزلی، برخزی اهزداف فرعزی را نیزز پیگیزری میداد 
باشزد. تشزکیل ایزن منحنزی بزه بانزک می« 9منحنی باازد »ار پول در طول زمان و شکل دادن در باز 8های بهر  پایه یا م نانرخ

کند. در واقع بانک مرکززی به سایر بازارهای مالی کمس می« 01دهیعالمت»مرکزی در راستای هدف فرعی دوم خود، یعنی 
ی در سایر بازارها عتمزس داد  و زمینزه تعیزین با تشکیل منحنی بازد ، انتظارات خود از آیند  بازار پول را به ذیفعان اقتصاد

ها و سززازد. در شزز که بززانکی نیززز نززرخ بهززر  سززهرد مززدت و بلندمززدت در بازارهززای مززذکور را فززراهم میهززای بهززر  میاننرخ
، 2103ن، کیشزیگزردد )متسهیتت )نرخ بهر  در سطح خرد( با تو ه به این نرخ م نا )نرخ بهر  در سطح کزتن( تعیزین می

 (. 503 ص

                                                           
1. The New Palgrave Dictionary 

2. Central Bank Reserves  

3. Seignior age 

4. The European Central Bank 

5. Policy Instruments 

6. Operating Targets 

7. Goals 

8. Benchmark  

9. Yield Curve  

10. Signaling  
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 ات بازار بازیهای اوراق مبنای عملمشخصّه -۲-۴
تواند م نای خرید و فزروا واقزع شزود. هزر چنزد در یکی از نکات مهم در رابطه عملیات بازار باز، اوراقی اسس که می

شزود، امزا ایزن میتاکیزد « 0اسناد خزانزه دولتزی»ادبیات سیاسس پولی، در تعریف عملیات بازار باز بیشتر بر خرید و فروا 
روا )علیرغم کزاربرد زیزادی کزه دارد( تنهزا اوراق م نزای عملیزات ن زود  و در کشزورهای گونزاگون، اوراق دیگزری نیزز در 

، اوراق بهزادار بانزک 2انزد از  اوراق بهزادار دولتزیشوند. برخی از ایزن اوراق ع ارتعملیات بازار باز مورد استفاد  واقع می
هزای مرکززی ق زل از . در اکثزر کشزورها، بانک6و اسزناد خزانزه خزار ی 5دیزهای بازخر، توافق4ولتی، اوراق قرضه د3مرکزی

شروع عملیات بازار باز، لیستی از اوراق بهادار قابل ق ول  هس این عملیات را اعتم نمود  و در شرایط گوناگون )رونزق و 
 (.3۳، ص 2100، 7لکیورزند )بیندسیل و  ابرکود( نیز نس س به تعدیل لیسس اقدام می

توانند مبنای خرید و آیا تمامی اوراق بهادار موجود در بازارهای ماتی می»شود آن اسس که  حال سوالی که مطرح می
گذاری پزولی و تمربزه انمزام بررسزی نظریزه سیاسزس «.فروش بانک مرکزی جهت انجاا  عملیاات باازار بااز واقاد شاوند 

باشد. به ع ارت دیگر، صزرفا آن دسزته دهد که پاسخ به این سوال منفی میعملیات بازار باز در کشورهای گوناگون نشان می
مزه بزه برخزی از های خاصی برخوردار باشزند. در اداتوانند م نای عملیات بازار باز واقع شوند که از وی گیاز اوراق بهادار می

 شود. ها اشار  میمهمترین این وی گی
 

 حداقل ریسک -اتف
باشزد. در می« 8حزداقل ریسزس»اولین و مهمترین وی گی اوراق بهادار قابل استفاد   هس عملیات بزازار بزاز، داشزتن 

زنامزه بانزک مرکززی وارد کنزد، در سزتون دارائزی تراواقع به دلیل آنکه اوراقی که بانک مرکزی در ایزن عملیزات خریزداری می
شوند، الزم اسس از ریسس بسیار پائینی برخوردار باشند تا ترازنامه بانک مرکزی با مخاطر  موا ه نشود. از طرف دیگزر، می

 باشد.مدت با حداقل ریسس میعملیات بازار باز اساسا فعالیتی در بازار پولی بسیار کوتا 
ریسزس »ترین مزورد آن، اسزس کزه اصزلی« 9ریسزس اعت زاری»ه طزور عمزد  منظور از ریسس در رابطه با ایزن اوراق، بز

باشد. به ع ارت دیگر، بانک مرکزی صرفا باید اوراق را  هس عملیات بازار باز مزورد معاملزه قزرار دهزد کزه از می« 01نکول
کننزد  هان، تزتا می های مرکزیاعت ار ناشر اوراق و عدم نکول وی مطمئن باشد. شاید به همین دلیل اسس که اکثر بانک

یا مستقیما اسناد خزانه )و یا سایر اوراق بهادار دولس( را  هس عملیات بازار باز مورد استفاد  قرار دهنزد و یزا اینکزه سزایر 
هزا، از تضزمین دولزس پذیرند که بازپرداخزس اصزل و سزود آناوراق بهادار مو ود در بازارهای مالی را صرفا در صورتی می

 (. 223، ص 2119، 00د )الکسیلرودبرخوردار باش
اوراق اثرگذار اسس. بزر « 02رت ه اعت اری»هایی اسس که در و ود ریسس حداقلی در اوراق، یکی از مهمترین شاخص 

ها بزرای بانزک توانند در عملیات بازار باز مورد استفاد  واقع شوند که باال بودن رت ه اعت اری آناین اساس، صرفا اوراقی می

                                                           
1. Treasury Bills 

2. Government Securities   

3. Central Bank Securities   

4. Government Bonds 

5. Repurchase Agreements (REPOs) 

6. Foreign Treasury Bills 

7. Jablecki 

8. Minimum Risk 

9. Credit Risk 

10. Default Risk 

11. Axilrod 

12. Credit Rating  
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به طور عمد  وظیفه تعیین رت زه اعت زاری انزواع اوراق « 0بندی اعت اریموسسات رت ه»راز شود. در سایر کشورها، مرکزی اح
نماینزد،  هزس های اعت زاری بزاالئی کسزی میبهادار را بر عهد  دارند و با تو ه بزه اینکزه معمزوال اوراق بهزادار دولتزی رت زه

 (.   255، ص 210۳شوند )بیندسیل، یعملیات بازار باز بیشتر مورد استفاد  واقع م
به هر حال این مسئله که کف یا حداقل رت ه اعت اری  هس پذیرا اوراق  هس عملیات بازار باز کدام اسس، بسزتگی 

های مختلف متفاوت اسس. بزه عنزوان مثزال در شزرایط رکزودی و در زمزانی کزه به صتحدید بانک مرکزی داشته و در دور 
بهادار خیلی فعال نیسس، بانک مرکزی مم ور خواهد بود تا لیسس اوراق قابل ق ول خزود را توسزعه دهزد.  بازار ثانویه اوراق

به ع ارت دیگر، اوراق با رت ه اعت اری معمولی را نیز مورد پذیرا قرار دهد. اما در شرایطی که بازار در رونق بود  و انزواعی 
را محزدود بزه اوراق بهزادار بزا حزداکثر رت زه اعت زاری خواهزد نمزود.  از اوراق بهادار مو ود اسس، بانک مرکزی لیسس خود

تغییر لیسس اوراق بهادار قابل پذیرا در شرایط رونق و رکود در کشورهای گونزاگون ماننزد  آمریکزا، انگلسزتان و  اپزن بزه 
 (.   079، ص 2103، 2کرّات تمربه شد  اسس )واالس

 
 نقدشوندگی -ب
باشزد. منظزور از نقدشزوند  ارای اهمیس در رابطه با اوراق م نای عملیات بازار بزاز میدومین وی گی د« 3نقدشوندگی»

تزوان ها را در بازار ثانویه با حداقل هزینه به پول نقد ت دیل نمود. به طزور ختصزه میبودن اوراق بهادار آن اسس که بتوان آن
 ها در نظر گرفس.  ن آنبود« 4جانشین نزدیک پو  نقد»نقدشوندگی اوراق بهادار را معادل 

 
 قابلیّت معامله در بازار  -ج
هزای بودن، وی گی اساسی دیگزری اسزس کزه بایزد مزورد تو زه بانک« 5بازاری»یا اصطتحا « قابلیّت معامله در بازار»

د باشزد( آن اسزس کزه بانزک مرکززی صزرفا بایزمرکزی واقع شود. منظور از این وی گی )که به مقوله نقدشزوندگی نزدیزس می
ها )بزا تعزداد اوراقی را م نای خرید و فروا در عملیات بازار باز قرار دهد که مطمئن باشد به صورت پیوسته بازار ثانویه آن

شزود کزه بانزک مرکززی هزر کنند  و تقاضاکنند ( مو ود اسس. و ود این قابلیس در اوراق بهادار منمر به آن میباالی عرضه
 احتی اوراق بهادار را در بازار ثانویه مورد خرید و فروا قرار دهد. زمان که اراد  نمود بتواند به ر

 
 مدتدور  زمانی کوتا  -د

باشزد. در واقزع می« 6مزدتدور  زمزانی کوتا »سومین مقوله دارای اهمیس در رابطه با اوراق م نای عملیات بازار بزاز، 
شوند کزه سررسزید نهایتزا یزس سزاله استفاد  واقع میهای مرکزی  هس این عملیات مورد اوراقی به طور عمد  توسط بانک

داشته باشند. به ع ارت دیگر، اوراق بازار پزول مناسزی عملیزات بزازار بزاز هسزتند و نزه اوراق بزازار سزرمایه. مهمتزرین ایزن 
رکززی  هزس های مباشد که در کشورهای گوناگون به میزان قابل تو هی مورد استفاد  بانکمی« اسناد خزانه دولتی»موارد، 

شود. اسناد خزانه دولتی، اوراق بدهی دولتی هستند کزه در بزازار اولیزه  هزس رفزع نیازهزای مزالی عملیات بازار باز واقع می
ن، کیشزیشزود )مدولس منتشر شد  و در بازار ثانویزه )توسزط بانزک مرکززی(  هزس عملیزات بزازار بزاز خریزد و فزروا می

 (.   ۳20، ص 2103
 

                                                           
1. Credit Rating Agencies (CRAs) 

2. Wallace 

3. Liquidity  

4. Near Cash 

5. Marketable 

6. Short-Term Duration 
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 نرخ بهر  قطعی  - 
باشزد. در وی گی دیگر اوراق قابزل اسزتفاد  در عملیزات بزازار بزاز می« 0نرخ بهر  قطعی و از پیش تعیین شد »داشتن 

واقع نرخ بهر  اوراق باید از یس طرف ثابس و قطعی باشد و از سوی دیگر، ق زل از انمزام معاملزه میززان آن کزامت مشزخص 
 دارند، قابلیس کاربرد  هس عملیات بازار باز را ندارند. باشد. بر این اساس اوراقی که نرخ بهر  غیرقطعی 

 
 قابلیّت بلوکه نمودن منابد -و

منابع برای بانک مرکززی « 2بلوکه نمودن»وی گی مهم دیگر در رابطه با اوراق م نای عملیات بازار باز، امکان یا قابلیس 
خلاق و ناابودی »مرکزی در بازار بین بانکی، بزه مقولزه  اسس. در واقع )همان طور که ق ت ذکر شد(، عملیات بازار بازِ بانک

پزذیر بزودن شود کزه الزمزه آن، امکان)پول پرقدرت یا ذخایر بازار پول( از طریق خرید و فروا اوراق مرت ط می« 3پایه پوتی
هزا، بتوانزد ا فزروا آنباشد. به ع ارت دیگر، بانک مرکزی باید صرفا از اوراقی استفاد  کند که مثت بزبلوکه نمودن ذخایر می

 مدت تاثیر بگذارد. به راحتی منابع نقدی را از بازار بین بانکی خارج نمود  و از این مسیر بر نرخ بهر  کوتا 
 گذاری قابلیّت وثیقه -ز

در اسزس. « 4وثیقزه»های بسیار مهم برای اوراق م نای عملیات بازار باز، قابلیّس استفاد  به عنزوان یکی دیگر از وی گی
ای، یزس ماهزه، سزه ماهزه، هایی که به صورت ش انه، سه روز ، یس هفتزهواقع در بازارهای بین بانکی توسعه یافته، اکثر وام

هسزتند  کزه ایزن وثزایق هزم « 5دارهاای وثیقاهوا »شزود، های فعال در بازار  ابمزا میشش ماهه و حتی یس ساله بین بانک
 شند. بامدت میعمدتا اوراق بهادار کوتا 

آینزد. بزه ای بزه حسزاب میهزای وثیقزههای مرکززی نیزز بزه نزوعی واممند بانکحتی در بسیاری موارد، تسهیتت قاعد 
)رپزو( بزا « توافزق بازخریزد»دهی بانک مرکزی استفاد  کند، وارد قزرارداد عنوان مثال، بانکی که قصد دارد از امکانات قرض

فروشد  به ایزن شزرک کزه بعزد از گذشزس خود را مثت به مدّت یس هفته به بانک می این بانک شد  و اوراق بهادار با کیفیس
یس هفته، اصل و بهر  را بازگرداند  و اوراق بهادار خود را دریافس کند. در این شرایط اوراق بهادار عمزت وثیقزه تسزهیتت 

هزای رها )ماننزد سزوئد و انگلسزتان(، بانک. حتی در برخی از کشو6کنندبه حساب آمد  و بازپرداخس به موقع را تضمین می
نماینزد مرکزی به صورت پیوسته لیستی از اوراق قابل ق ول به عنوان وثیقه دریافزسِ تسزهیتت از بانزک مرکززی را اعزتم می

 (.   078، ص 2102، 7هابرد)

 ات بازار باز یعمل یمن خب در اجرا یشورهاکتجارب  -۳
هزای ترین شیو  عملیاتی مورد استفاد  توسزط بانکشد، عملیات بازار باز اصلی های ق ل ذکرهمان طور که در قسمس

باشد. بر این اساس ضرورت دارد تا تمربه کشورها در ا زرای ایزن گذاری پولی میمرکزی کشورهای مختلف  هس سیاسس
بندی نمزود، امزا گوناگونی تقسزیم هایتوان تمارب کشورها را از  ن هشیو  مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه هر چند می

مورد استفاد  اسس، در ادامه تمربه کشورها در دو گرو  کلّزی « اوراق بهادار»با تو ه به اینکه نقطه تمرکز این پ وهش مقوله 
و « یاوراق بهززادار دولتزز یات بززازار بززاز بززر رویززانمزام دهنززد  عمل یشززورهاک»انززد از  گیززرد کززه ع ارتمزورد بحززر قززرار می

                                                           
1. Fixed and Predetermined Interest Rate 

2. Blocking 

3. Creating and Destroying Monetary Base  

4. Collateral 

5. Collateralized Loans 

آیند، در عملیات بازار باز نیز نقش مهمی داشته و در کشورهای مختلف مورد استفاد  ای به حساب میهای وثیقه)رپو( که از  مله وام« های بازخریدتوافق. »6
 شود. تری به این موضوع پرداخته میشوند. در قسمس بعد و در ت یین تمارب کشورها، به صورت م سوکواقع می

7. Hubbard 
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در ادامه به بیان این تمزارب پرداختزه شزد  و «. یزکمر کاوراق بهادار بان یات بازار باز بر رویانمام دهند  عمل یرهاشوک»
 شود. پس از آن به مقایسه این دو شیو  با یکدیگر پرداخته می

 یاوراق بهادار دوت  یات بازار باز بر رویانجا  دهند  عمل یشورهاک -۳-1
هزا عی بزود کزه بیشزتر کشزورهای توسزعه یافتزه کزه بازارهزای ثانویزه اوراق بهزادار دولتزی در آنتوان مزدّبه طور کلی می

دهنزد. بزه ع زارت دیگزر، بانزک مرکززی باشند، عملیات بازار باز خود را در این بازارها سزامان میساختاریافته و منسمم می
وا اوراق بهادار دولتی، به ا رای عملیات بازار باز اقزدام صرفا در بازار ثانویه اوراق بهادار دولتی وارد شد  و با خرید و فر

 نماید. در واقع در این دسته از کشورها اساسا نیازی به انتشار مستقیم اوراق بهادار توسط بانک مرکزی و ود ندارد. می
یزس شزد  گذاری پولی در کشورهای توسعه یافتزه در طزول زمزان بزه یکزدیگر نزدنکته  الی تو ه آن اسس که سیاسس

کشزور کشزور  هآیزد بزه تمربزهزا مشزاهد  نمزود. در آندزه در پزی میتوان ابعاد مشترک گوناگونی را در رابطه بزا آناسس و می
باشزد، در شود به دلیل اینکه عملیات بازار باز صرفا  زئی از چارچوب سیاسس پزولی می. یادآور می0شودآمریکا پرداخته می

پزولی ارائزه شزد  و پزس از آن بزه مقولزه عملیزات بزازار بزاز  با ساختار و چارچوب سیاسسابتدا توضیح مختصری در رابطه 
 شود.پرداخته می

 
 
 ایاالت م حد  آمریکا* 

شناخته شد  و بر همین م نزا، بانزک مرکززی ایزن کشزور « 2نظام فدرال رزرو»بانکداری مرکزی در آمریکا تحس عنوان  
تشکیل شزد « 4قانون فدرال رزرو»و بر اساس  0903شود. این بانک در سال مید  مینا« 3فد»یا « فدرال رزرو»نیز اصطتحا 

های فزدرال رزور در طزول زمزان توسزعه یافتزه و وقزایعی ماننزد و به فعالیس مشغول گردید. سزاختار، اختیزارات و مسزئولیس
 (. 200، ص 2118، 6وسندر دهه سی میتدی، تاثیر قابل تو هی در این تغییرات داشته اسس )فرگ« 5رکود بزرگ»

مرکززی  کدوازد  بانز»، «7امکزئس حیه»ها سه رکن  باشد که مهمترین آننظام فدرال رزرو دارای ا زای گوناگونی می
« تزه بزازار بزاز فزدرالیمک»باشزد. می« 01ته بازار بزاز فزدرالیمک»ها( و )و شعی متعلق به آن« 9های فدرالیا بانک 8یامنطقه

(FOMC) آیزد. همزان طزور کزه از نزام کمیتزه گذاری پولی، مهمترین  زء نظام فزدرال رزرو بزه حسزاب میاز منظر سیاسس
گیری در رابطزه بزا باشد که به طور عمد  از طریق تصمیمترین کاروی   آن راه ری عملیات بازار باز میمشخص اسس، اصلی

واقع این کمیته نرخ هزدف ذخزایر قابزل معاملزه در بزازار بزین بزانکی شود. در های بهر  سیاستی در بازار پول پیگیری مینرخ
انزد بزا خریزد و فزروا اوراق قرضزه گذاران موظفشوند( را تعیین نمود  و سیاسزسنامید  می 00)که اصطتحا و و  فدرال

تضزمین کننزد ( را 0( به سمس نرخ سیاستی )نرخ هدف و و  فدرال02دولتی، حرکس از نرخ مو ود )نرخ رایج و و  فدرال
 (. 25۳، ص 2119  الکسیلرود ، 220، ص 2102، 2)لیند

                                                           
 باشد.  های مرکزی در کشورهای گوناگون میآل بسیاری از بانک. علس انتخاب کشور آمریکا آن اسس که چارچوب سیاسس پولی این کشور الگوی اید 0

2. The Federal Reserve System 

3. Fed 

4. Federal Reserve Act 

5. The Great Depression 

6. Ferguson 

7. Board of Governors or Federal Reserve Board 

8. Twelve Regional Federal Reserve Banks 

9. Federal Banks 

10. The Federal Open Market Committee (FOMC) 

11. Federal Funds  

12. Federal Funds Rate 
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)تسزهیتت  4، پنمزر  تنزیزل3های عملیاتی مورد استفاد  در نظزام پزولی ایزاالت متحزد ، ذخزایر قزانونیمهمترین شیو 
گسزترد  از ایزن سزه  گذار پولی با ارائه چارچوبی منسزمم و اسزتفاد باشد. در واقع سیاسسمند( و عملیات بازار باز میقاعد 

شیو  )در تعامل با یکدیگر(، توانسته اسس به خوبی به اهدافی چون کنترل تورم دسس یابد. چرا که میانگین نرخ تزورم در دو 
 (. 215، ص 2102دهه اخیر نس س به دو دهه ق ل از آن کاهش قابل تو هی یافته اسس )لیند، 

هزا، موسسزات اعت زاری د. این ذخایر و وهی هسزتند کزه تمزامی بانکباشاولین شیو  مورد استفاد ، ذخایر قانونی می
ر  یئزس مزدیله هیها نیزز بزه وسزباشند و میزان آنپذیر موظّف به تودیع نزد بانک مرکزی میغیربانکی و کلیه موسسات سهرد 

نززد بانزک  5هزازاد بانکشود. در نظام فدرال رزرو، به این دسزته از ذخزایر و همدنزین ذخزایر مزاین مییتع یزکمر یهاکبان
ای حداقلی پرداخس شد  و با انمزام ایزن کزار، عمزت کزف مرکزی )ذخایر فراتر از میزان تعیین شد  توسط قانون(، نرخ بهر 

 گیرد. های ق ل مطرح شد( شکل میکریدور نرخ بهر  )به صورتی که در قسمس
باشزد. در ن شیو  مورد استفاد  در نظام فدرال رزرو میباشند، دومیمند میپنمر  تنزیل که عمت نوعی تسهیتت قاعد 

دهد که در شرایط خاص بتوانند به سرعس از منابع بانزک مرکززی این شیو  بانک مرکزی به موسسات دارای اعت ار ا از  می
مو ود در بزازار  های بهر در راستای حل مشکتت نقدینگی خود استفاد  کنند. ال ته معموال نرخ این تسهیتت باالتر از نرخ

، 6گیزرد )کزانبین بانکی )نرخ و و  فدرال( بود  و از این طریق سقف نرخ بهر  در کریدور سیاستی بانک مرکزی شزکل می
 (. 20، ص 2101

گذاری پزولی عملیزات بزازار بزاز اسزس. ایزن عملیزات بزه سازی سیاسسسومین و مهمترین شیو  ا رایی  هس ا رائی
شود. شزیو  دارد، در سطح گسترد  و به صورت پیوسته در نظام فدرال رزرو مورد استفاد  واقع می های مث تی کهدلیل وی گی

دهنزد کزه کار در عمل بدین صورت اسس که نرخ بهر  ذخایر قانونی و نرخ بهر  پنمر  تنزیل، عمزت کریزدوری را شزکل می
تزه بزازار بزاز فزدرال تعیزین یمکهر  سیاستی نیزز توسزط گیرد. از طرف دیگر، نرخ بنرخ بهر  و و  فدرال در داخل آن قرار می

گذار با ورود در عملیات بازار بزاز و خریزد و فزروا اوراق قرضزه دولتزی، عرضزه ذخزایر در شود. در این شرایط سیاسسمی
د نظزر دهد  به نحوی نرخ رایج و زو  فزدرال بزه سزمس نزرخ مزوربازار پول را به صورت موقّتی یا دائمی تحس تاثیر قرار می

 (. 30، ص 2101، 7)برنتسن و دیگران گذار هدایس شودسیاسس
« 9موقّات»)دائمزی( و « 8یکجاا»در نظام فدرال رزرو، خرید و فروا اوراق  هزس عملیزات بزازار بزاز بزه دو صزورت 

شود. در شیو  اول، بانک مرکزی وارد بازار ثانویه اوراق بهادار دولتی شد  و به صزورت یکمزا، قطعزی و دائمزی بزه انمام می
نماید. در ایزن عملیزات بتفاصزله پزس از پایزان معاملزه، خرید و یا فروا اوراق بهادار به هر میزان که صتح بداند اقدام می

کنزد. ال تزه خایر در بازار بین بانکی اتفاق افتاد  و نرخ بهر  و و  فدرال شروع به تغییر میتاثیر دائمی در عرضه و تقاضای ذ
 گردد. استفاد  از این شیو  معموال کم بود  و بانک مرکزی بیشتر وارد عملیات موقّس می

ورزد. اقزدام مزیدر عملیات بازار باز موقّس، بانک مرکزی به صورت مقطعزی بزه خریزد و فزروا اوراق بهزادار دولتزی 
« رپزو»یزا « توافزق بازخریزد»شزود قراردادهزای ای که معموال برای این کار در نظام فدرال رزرو مزورد اسزتفاد  واقزع میشیو 

باشند. در این شیو  بانک مرکزی  هس افزایش عرضه ذخایر در بازار بین بانکی، به خرید اوراق بهادار به صزورت نقزدی می
کند که پس از مدت زمانی مشخص )مثت یزس هفتزه( همزان اوراق را از له با فروشند  اوراق شرک میاقدام نمود  و در معام

                                                                                                                                                                                                 
1. Federal Funds Target Rate 

2. Lind 

3. Required Reserves 

4. Discount Window 

5. Excess Reserves 

6. Kahn 

7. Berentsen et al. 

8. Outright 

9. Temporary 
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بانک مرکزی به قیمس مورد توافق خریداری نماید. در زمانی که هدف کاهش عرضه ذخایر باشد نیز بانزک مرکززی اقزدام بزه 
 (. 21ص  ،2102، 0نماید )کوبهامها در آیند  میفروا اوراق با تعهد خرید آن

 یزکمر کاوراق بهادار بان یات بازار باز بر رویانجا  دهند  عمل یشورهاک -۳-۲
بر ختف کشورهای توسعه یافته، برخی از کشورهای در حال توسزعه یزا اساسزا از بازارهزای مزالی ثانویّزه در رابطزه بزا 

ما از عمزق کزافی برخزوردار نیسزس. در ایزن شزرایط اوراق بهادار دولتی برخوردار نیستند و یا اینکه بازار مذکور و ود دارد، ا
تواند صرفا با خرید و فروا اوراق بهادار دولتی به انمام عملیات بازار باز مورد نظر خزود اقزدام ورزد. بزه بانک مرکزی نمی

 هزس منظور حل این مشکل، در برخزی از ایزن کشزورها بانزک مرکززی مسزتقیما اقزدام بزه انتشزار اوراق اوراق بهزادار خزود 
 گذاری پولی نمود  اسس. سیاسس

های مرکزی کشورهای مختلف خواسزس در تحقیقی انمام داد و در آن از بانک 2118المللی پول در سال صندوق بین
نظزام اطتعزاتی ابزارهزای »رابطه با ابزارهای مورد استفاد  خود  هس عملیات بازار باز اظهزارنظر کننزد. نزام ایزن تحقیزق  

انزد( بزه های این پ وهش، بیش از سی کشور )که عمدتا کشزورهای در حزال توسزعه بود ود. بر اساس یافتهب« 2سیاسس پولی
، ص 2118، 3المللزی پزولکردنزد )صزندوق بینگذاری پزولی اسزتفاد  مینحوی از اوراق بهادار بانک مرکزی  هس سیاسس

020  .) 
با شرایط بازارهای مالی کشور ایران سازگاری بیشزتری دارد نکته مهم در اینما آن اسس که تمربه این دسته از کشورها 

گذاری پزولی در نظزام بزانکی های مث تی در طراحی ابزارهای اسزتمی بزرای سیاسزستواند درسو لذا تو ه به این تمارب می
عملیزات بزازار بزاز کشور به همرا  داشته باشد. در ادامه به تمربه کشور تایلند در انتشزار اوراق بهزادار بانزک مرکززی  هزس 

 .   4شوداشار  می
 
 لندیتا* 

بزه « 6قزانون بانزک تایلنزد»و بر اساس  09۳2شود، در سال نامید  می« 5بانک تایلند»بانک مرکزی تایلند که اصطتحا 
 فعالیس مشغول شد. در این قانون تقری ا تمامی وظایف مرت ط بزا بانکزداری مرکززی بزر عهزد  بانزک تایلنزد نهزاد  شزد. ایزن

ا رائی شد. در حال  2118قانون در طول چندین دهه به صورت پیوسته اصتح گردید و آخرین اصتحات آن نیز در مارس 
حاضر تقری ا چارچوب نوین بانکداری مرکزی در این قانون دید  شد  و مواردی مانند  وظزایف و اختیزارات بانزک مرکززی، 

یر  در مواد گوناگون قانونی بزه خزوبی مزورد بحزر واقزع شزد  اسزس گذاری پولی و غشفافیّس و پاسخگویی، شیو  سیاسس
 (.29، ص 2101، 7)نیدهیهرابها

گذاری پولی در بانک مرکزی تایلند بر کنترل حمم پول اسزتوار بزود، از ایزن ، سیاسس2111در حالی که تا ق ل از سال 
س. ایزن رونزد همدنزان ادامزه دارد و در حزال گذار قرار گرفگذاری تورمی در دستور کار سیاسسسال به بعد چارچوب هدف

توسط بانک مرکزی این کشور اعتم شزد  اسزس. ابززار اصزلی مزورد اسزتفاد   هزس « نیم تا سه درصد»حاضر هدف تورمی 
کمیتززه »باشززد کززه توسززط مززدت مییابی بززه هززدف مززذکور در اینمززا هززم )مشززابه سززایر کشززورها( نززرخ بهززر  کوتا دسززس

 شود. صورت پیوسته تعیین می به« 8گذاری پولیسیاسس
                                                           
1. Cobham 

2. Information System for Instruments of Monetary Policy (ISIMP) 

3. International Monetary Fund 

 باشد. . علس انتخاب این کشور، در دسترس بودن اطتعات در رابطه با شیو  عملیاتی استفاد  از ابزار می4
5. The Bank of Thailand (BOT) 

6. The Bank of Thailand Act 

7. Nidhiprabha 

8. The Monetary Policy Committee 
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باشد. ایزن کمیتزه از گذاری پولی در بانک مرکزی تایلند میگیر در رابطه با سیاسسترین نهاد تصمیمکمیته مذکور اصلی
شود که سه عضو آن را رئیس کل بانک مرکززی و دو تزن از معاونزان وی تشزکیل داد  و چهزار عضزو هفس عضو تشکیل می

باشند. مهمتزرین وظیفزه کمیتزه مزذکور، تعیزین ران پولی و بانکی )خارج از ممموعه بانک مرکزی( مینظدیگر نیز از صاحی
باشد که بر اساس قانون، باید همه ساله ق ل از ما  دسام ر انمام شود. نرخ بهر  سیاسزتی نیزز هدف تورمی برای سال آتی می

 نماید. ه هشس  لسه برگزار میشود. کمیته مذکور سالیانبا تو ه به نرخ تورم هدف تعیین می
های متعزارفی یابی به نرخ بهر  )ابزار( تعیین شد  توسط کمیته سیاسس پولی، از شیو بانک مرکزی تایلند  هس دسس
کند. شیو  اسزتفاد  نیزز دقیقزا تشزکیل کریزدور بزرای مند و عملیات بازار باز استفاد  میچون ذخایر قانونی، تسهیتت قاعد 

باشزد دهی به نزرخ بهزر  بزازار بزه سزمس نزرخ هزدف میبازار پول و استفاد  از عملیات بازار باز به منظور  هس نرخ بهر  در
 (. 30، ص 210۳، 0)ویثسونتی

نکته  الی تو ه در رابطه تمربه بانک مرکزی تایلند آن اسس که  هزس ا زرای عملیزات بزازار بزاز، در کنزار دو شزیو  
خریزد و فزروا »شزود( و نامیزد  می 2)کزه در نظزام بزانکی تایلنزد توافزق بازخریزد دوطرفزه «توافق بازخرید یا رپو»متعارف 

شزود نیزز اقزدام نامیزد  می« 3اوراق قرضزه بانزک تایلنزد»، نس س به انتشار اوراق بهزادار بانزک مرکززی کزه اصزطتحا «یکما
شود، اوراق قرضه بانک تایلند توسزط بانزک کند. در واقع بر ختف دو شیو  اول که بر روی اوراق قرضه دولتی انمام میمی

های شود. این شیو  در واقع مکمّل دو روا متعزارف بزود  و اثرگزذاری برنامزهمرکزی منتشر و در بازار بین بانکی عرضه می
 کند.سیاستی بانک مرکزی را تکمیل می

دستور کزار قزرار داد  اسزس و علزس  به صورت  دّی انتشار اوراق بهادار خود را در 2113بانک مرکزی تایلند از سال 
اصلی این امر نیز ناکافی بودن بازار ثانویه اوراق بهادار دولتی اعتم شد  اسس. به منظور انتشزار ایزن دسزته از اوراق، بانزک 

دار، مرکزی تایلند ابتدا شرایط بازار پول را مورد ارزیابی قرار داد  و با سزنمش دقیزق اوراق قرضزه دولتزی و سزایر اوراق بهزا
ورزد. ایزن اوراق بزر اسزاس فرآینزد نس س به تعیزین حمزم عرضزه، سررسزید و در برخزی مزوارد نزرخ بهزر  اوراق، اقزدام مزی

 (. 09، ص 2117، 5گردد )هسهدر بازار بین بانکی عرضه می« 4های چند قیمتی رقابتیحراج»
اوراق قرضزه بزا کزوپن »، «6اوراق تنزیلزی»انزد از  شزود کزه ع ارتاوراق بانک مرکزی در سه قالی متفزاوت منتشزر می

رسد و نزرخ بهزر  آن اوراق تنزیلی بدون کوپن بود  و به صورت تنزیلی به فروا می«. 8اوراق قرضه با نرخ شناور»و « 7ثابس
تواند یس هفته، پزانزد  روز ، یزس ماهزه، سزه ماهزه و گیرد. سررسید این اوراق میبر اساس عرضه و تقاضای بازار شکل می

باشزد. ایزن نزوع دارای ش ماهه باشد. نوع دوم دارای کوپن ثابس بود  و نرخ بهر  آن از ق ل به صورت قطعی مشزخص میش
باشد. نهایتا اوراق نوع سوم دارای نزرخ بهزر  شزناور بزود  و در طزول زمزان نزرخ آن تعزدیل سررسید یس ساله و دو ساله می

 (.30، ص 210۳باشد )ویثسونتی، شود. سررسید این اوراق دو و یا سه ساله میمی
ای صحیح میان عملیات بزازار بزاز نکته اساسی در اینما آن اسس که بانک مرکزی تایلند در عمل توانسته اسس به شیو 

در بازار ثانویه )بر روی اوراق قرضه دولتی( و عملیات بازار باز در بازار اولیه )بزر روی اوراق قرضزه بانزک مرکززی( تعزادل 
باشد. به طور مشزخص نزرخ تزورم در یابی به اهداف خود مید و این امر یکی از دالیل موفقیس این بانک در دسسبرقرار کن

تزا  2101های گذار قرار گرفتزه اسزس. نزرخ تزورم ایزن کشزور در سزالدهه اخیر هموار  در سطوح پائین و مورد نظر سیاسس
 باشد. می 2٫8و  1٫2، ۳٫2، 3٫7به ترتیی  2103

                                                           
1. Vithessonthi 

2. Bilateral Repurchase Operations (BRP) 

3. Bank of Thailand Bonds or Bills 

4. Competitive Multiple-Price Auctions 

5. Hesse 

6. Discount Bills 

7. Fixed-Coupon Bonds 

8. Floating-Rate Bond 
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   یزکمر کو اوراق بان یسه عملیات بازار باز بر روی اوراق دوت یمقا -۳-۳
های مرکزی در کشورهای مختلف یزا عملیزات بزازار بزاز خزود را بزر اسزاس خریزد و همان طور که متحظه شد، بانک

کزار(، مسزتقیما بزه  دهند و یا اینکه عتو  بر ایزن کزار )و یزا بزه  زای ایزنفروا اوراق بهادار دولتی در بازار ثانویه انمام می
کزدامیس از ایزن دو شزیو   هزس «شزود آن اسزس کزه  ورزند. حال سوالی که مطرح میانتشار اوراق بهادار خود نیز اقدام می

 «.عملیات بازار باز بهترند؟
دهد که پاسخ مشخصی برای این سوال و ود نداشته و اینکزه کزدام شزیو  بررسی مقاالت و کتی تدوین شد  نشان می

شزود کشزورهای اسس، بستگی به شرایط اقتصادی کشور مورد بحر دارد. شاید بزه همزین دلیزل اسزس کزه متحظزه میبهتر 
توسعه یافته به طور عمد  از شیو  عملیات بازار باز در بازار ثانویه و کشزورهای در حزال توسزعه از ابززار اوراق بهزادار بانزک 

باشزد کزه الزم اسزس بزه های مذکور دارای نقاک قوت و ضزعفی میز شیو اند. به ع ارت دیگر، هر یس امرکزی استفاد  کرد 
ای بزه برخزی از ایزن نقزاک قزوت و ضزعف اشزار  ها تو ه شود. در ادامه با طرح چند محور )معیار(، بزه صزورت مقایسزهآن
 شود. می

 
 های اق صادی و ضرر بانک مرکزی   هزینه -اتف

راق بهادار بانک مرکزی  هس عملیات بازار باز در مقایسه بزا اوراق بهزادار یکی از مهمترین نقاک ضعف استفاد  از او
ای بانزک مرکززی از ایزن عملیزات اسزس. در واقزع در شزرایطی کزه دولزس اوراق های اقتصادی و ضرر ترازنامهدولس، هزینه

بزاز آن را بفروشزد، هزینزه بانزک منتشر نمود  و بانک مرکزی در بازار ثانویه این اوراق را بخرد و بعدا  هس عملیزات بزازار 
باشد که ممکن اسس منمر به ضرر محدود بانک مرکززی شزود و یزا اینکزه بزه مرکزی صرفا تفاوت قیمس خرید و فروا می

های  انتشار اوراق، توزیزع اوراق، ت لیزا اوراق، های مرت ط مانند هزینهسود بانک مرکزی بیانمامد. در این شرایط کلیه هزینه
باشد و نه بانک مرکزی. اما در شزرایطی کزه بانزک   اوراق، امحاء اوراق فروا نرفته و غیر ، بر عهد  دولس میپرداخس بهر

شزود و ایزن مطلزوب های مذکور بزه ترازنامزه بانزک مرکززی تحمیزل میمرکزی مستقیما اوراق خود را منتشر کند، کلیه هزینه
 (.       30، ص 2100، 0نخواهد بود )سوئیدن

ه مهم در اینما آن اسس کزه بانزک مرکززی موسسزه انتفزاعی در راسزتای حزداکثر نمزودن سزود اقتصزادی خزود ال ته نکت
ای کزم هزینزه )از منظزر اقتصزادی(، نسز س بزه یابی به این هدف با شزیو نیسس و هدفش کنترل تورم اسس. اما مسلما دسس

تصزادی پیوسزته در ترازنامزه بانزک مرکززی خزود اق ّز  دو های پرهزینه اولویّس دارد. عتو  بر این، ایمزاد ضزرر اقسایر شیو 
کند و ثانیا، به دلیل کاهش سرمایه پایه بانک مرکززی، ایزن کند. اوال، اعت ار و شهرت بانک مرکزی را کم میمشکل ایماد می

سزس پزولی از توانزد اسزتقتل سیابانک به تدریج نیازمند ر وع به دولس  هس افزایش سرمایه خواهد شد کزه ایزن خزود می
 (. 28، ص 2111سیاسس مالی دولس را تحس تاثیر قرار دهد )سوئیدن، 

های اخیزر از هزای مرکززی در دهزهالمللی بزه ضزررهای قابزل تو زه برخزی از بانکدر این رابطه برخی از تحقیقات بین
، بانک مرکززی 0998مثال در سال اند. به عنوان محل انتشار اوراق بهادار بانک مرکزی  هس عملیات بازار باز اشار  نمود 

درصد از تولید ناخالص داخلی خود، به دلیل انتشار اوراق بهادار بانک مرکزی  هس سیاسس پولی ضزرر  1٫8هلند به میزان 
هزای مرکززی شزیلی، کلم یزا، مکزیزس، مزالزی، انزدونزی و های مختلزف دهزه نزود، ضزرر بانکنمود. عتو  بر این، در سال

 1٫3، 1٫۳، 1٫2، 1٫5، 0٫۳د ناخالص داخلی )بابس انتشار اوراق بهادار بانک مرکزی( به ترتیزی بزه میززان سریتنکا از تولی
 (.  09، ص 2118، 2درصد بود  اسس )استیت و لن رگ 7٫1و 

 

                                                           
1. Sweidan 

2. Stela and Lonberg 
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 خطر تجزیه بازار اوراق بهادار -ب
ای اسزس باعزر ایمزاد پدیزد  انتشار مستقیم اوراق بهادار توسط بانک مرکزی  هس انمام عملیات بزازار بزاز، ممکزن

نام دارد. در واقزع ممکزن اسزس در شزرایطی کزه دولزس اوراق خزود را  هزس « 0تمزیه بازار»گردد که در ادبیات اصطتحا  
سیاسس مالی در بازارها ارائه نمود  اسس و بانک مرکززی نیزز بخواهزد  هزس سیاسزس پزولی اوراق منتشزر کنزد، بخشزی از 

ازار اوراق دولس حضور داشس، از این بازار خارج شد  و وارد بزازار اوراق بهزادار بانزک مرکززی تقاضای اوراق که ق ت در ب
دهزد کزه تو زه شزود بانزک مرکززی معمزوال مم زور اسزس کزه بزرای افززایش شود. این مسئله زمانی بیشتر خزود را نشزان می

به دولتی قرار دهد و این خود به فرآیند تمزیه بزازار  ذابیّس اوراق خود، نرخ بهر  این اوراق را باالتر از نرخ بهر  اوراق مشا
توان مقوله خطر تمزیه بازار اوراق بهادار را یکی از نقاک ضعف اصلی عملیات بزازار بزاز بزر کند. بر این اساس میکمس می

 (.    22، ص 2100، 2روی اوراق بهادار بانک مرکزی در نظر گرفس )رول
 
 مرکزی جهت تامین ماتی دوتت   کاهش فشار به ترازنامه بانک  -ج

ای یکی از نقاک قوت استفاد  از اوراق بهادار دولتی  هس عملیات بازار باز، کمزس بزه تزامین نیازهزای مزالی و بود زه
باشد. در واقع در شرایطی که این امکان و زود داشزته باشزد کزه دولزس دولس و کاهش استقراض دولس از  بانک مرکزی می

تزامین نیازهزای مزالی منتشزر نمزود  و بانزک مرکززی نیزز بزا ورود در بزازار ثانویزه ایزن اوراق بزه اعمزال اوراق خود را  هس 
های پولی مورد نظر خود اقدام ورزد، عمت دلیلی ندارد که دولس به استقراض از بانزک مرکززی و فشزار بزه ترازنامزه سیاسس

لتزی، معزادل کزاهش نیزاز بزه چزاپ پزول پزر قزدرت توسزط بانزک این بانک روی آورد. بنابراین، توسعه بازار ثانویه اوراق دو
، 3  کزویینتن27، ص 2100باشزد )سزوئیدن، هزای دولتزی میمرکزی  هس تامین نیازهای مالی دولزس و موسسزات و بانک

 (.   08، ص 099۳
 
 مدت )بازارسازی(توسعه بازار اوراق بهادار کوتا  -د

استفاد  از اوراق بهادار دولتی  هس عملیات بزازار بزاز ذکزر شزد  اسزس، های مهمی که در ادبیات برای یکی از وی گی
کنزد را بزه آن باشد. در واقع اگر دولس قسمتی از ممموعه اوراقی که برای تامین مالی خود منتشر میمی« 4بازارسازی»مقوله 

مزت بزه توسزعه بزازار اوراق بهزادار دسته از اوراق بهادار اختصاص دهد که برای عملیات بازار باز مناسی هستند، این امر ع
کند  در حالی که در انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکززی ایزن مسزئله کمتزر مزورد تو زه اسزس. بزه مدت کمس میکوتا 

تزر )نظزام تزامین مزدت آن بخشزی از یزس ممموعزه کلیع ارت دیگر، دولس انواع مختلفی از اوراق بهادار دارد که نوع کوتا 
رسزد باشزد. بنزابراین، بزه نظزر میای صزادق نمیباشد. اما در رابطه با اوراق بهادار بانک مرکزی چنین مقوله( میمالی دولس

مدت توسط دولس )در مقایسه با اوراق بهادار بانک مرکزی( بزه توسزعه بزازار اوراق بهزادار کمزس انتشار اوراق بهادار کوتا 
مزدت و بلندمزدت، بزه کشزف مزدت توسزط دولزس در کنزار اوراق میانار کوتا نماید. چرا کزه انتشزار اوراق بهزادبیشتری می

بندی شزدن اوراق بزر اسزاس بزازد  و ریسزس، های گوناگون بهر  در طول زمان )منحنی بازد  بازار پول و سرمایه( و رت هنرخ
 (. 37، ص 2102نماید )نیاواتا، کمس بیشتری می

 
  

                                                           
1. Market Segmentation 
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 وجود بازار ثانویه با عمق کافی  - 

نیاز ورود بانک مرکززی در بزازار ثانویزه اوراق بهزادار دولزس  هزس همان طور که ق ت ذکر شد، اولین و مهمترین پیش
باشد. به ع ارت دیگر، بانک مرکزی بازیگر اصلی بزازار پزول اسزس و عملیات بازار باز، و ود چنین بازاری با عمق کافی می

پذیرد. واضح اسس کزه ایزن امزر نیازمنزد و زود عمزق ال و قابل تو ه صورت میدهد، در ارقام بسیار باعملیاتی که انمام می
باشد. اما در مقابل انتشار اوراق بهادار توسط بانک مرکزی نیازمند و ود چنزین بزازاری کافی در بازار ثانویه اوراق بهادار می

منتشر کند. بنابراین، عدم نیزاز بزه بزازار ثانویزه تواند هر زمان که بخواهد اوراق خود را به هر میزانی ن ود  و بانک مرکزی می
های استفاد  از اوراق بهادار بانک مرکزی به حسزاب آیزد تواند یکی از مزیّسساختاریافته در رابطه با اوراق قرضه دولتی، می

 (.  22، ص 2110، 0  مارک30، ص 2102)نیاواتا، 
 
 تعامل باالی سیاست پوتی و سیاست ماتی  -و

مرکزی در بازار ثانویه اوراق بهادار دولتی  هس انمام عملیزات بزازار بزاز، نیازمنزد تعامزل بزاالی سیاسزس ورود بانک 
باشد. در واقع در این شزیو  ابتزدا بایزد دولزس بزه انزداز  کزافی اوراق متناسزی بزا ای دولس میپولی با سیاسس مالی و بود ه

مدت، نقدشوندگی باال و غیر ( منتشر نمزود  و باز  زمانی نس تا کوتا  هایی چون نرخ بهر  ثابس،عملیات بازار باز )با وی گی
در ادامه بانک مرکزی با ورود در این بازار عملیات بازار باز خود را سامان دهد. در این شرایط ط عا بانک مرکزی باید بزرای 

ا چالش موا ه کند. بر این اسزاس عملیات خود منتظر فعالیس دولس باشد که در برخی مواقع ممکن اسس سیاسس پولی را ب
در شرایطی که تعامل بین سیاسس پولی و سیاسس مالی دولس مشکل اسس )که در برخی از کشورهای در حزال توسزعه ایزن 
مسئله و ود دارد( انتشار مستقیم اوراق بهادار توسط بانک مرکزی )که نیاز کمتری به هماهنگی با سیاسس مالی دارد( یزس 

 (. 01، ص 211۳، 2آید )هاوکینزمزیّس به حساب می
 
 آزادی عمل بانک مرکزی  -ز

یکی از نقاک قوت استفاد  از اوراق بهزادار بانزک مرکززی در مقابزل اوراق دولتزی، آزادی عمزل بانزک مرکززی در ایزن 
شزیو  انتشزار  های بهر ، سررسید،تواند اوراق خود را با نرخرابطه اسس. در واقع بانک مرکزی هر زمان که تصمیم بگیرد می

و غیر  منتشر کند. در واقع بانک مرکزی در این شرایط از آزادی عمل برخزوردار اسزس. امزا در شزرایطی کزه از اوراق بهزادار 
 (. 32، ص 2100کند، ممکن اسس از آزادی عمل کافی برخوردار ن اشد )سوئیدن، دولس در بازار ثانویه استفاد  می

 
 راق مبنای عملیاتهای مناسب در اوفقدان ویژگی -ح

های مناسی در اوراق م نای عملیزات، یکزی دیگزر از نقزاک ضزعف اسزتفاد  از اوراق بهزادار دولتزی عدم و ود وی گی
توانزد آن دسزته از اوراق باشد. در واقع همان طور کزه قز ت ذکزر گردیزد، بانزک مرکززی صزرفا می هس عملیات بازار باز می

هزای خاصززی )ماننززد  نززرخ بهززر  ثابززس، ورد خریززد و فززروا قززرار دهززد، کززه از وی گیبهزادار را  هززس عملیززات بززازار بززاز مز
نقدشوندگی، حداقل ریسس و غیر ( برخوردار باشند. در حالی که دولس ممکن اسزس  هزس نیازهزای مزالی خزود اوراقزی را 

بازار بزاز بخواهزد صزرفا بزه اوراق  ها را تامین نکند. از این رو اینکه بانک مرکزی در عملیاتمنتشر کند که الزاما این وی گی
بهادار دولتی تکیه کند، ممکن اسس مشکتتی ایماد نماید. اما در مقابل اگر بانک مرکزی خود مسزتقیما اوراق منتشزر کنزد، 

                                                           
1. Marc 

2. Hawkins 
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 زدول یزس بزه مقایسزه (. 25، ص 211۳های الزم برای این اوراق را در نظر خواهد گرفزس )هزاوکینز، حتما تمامی وی گی
   ر دولس و بانک مرکزی در عملیات بازار باز اختصاص یافته اسس. اوراق بهادا

 
 1مقایسه اوراق دوتت و بانک مرکزی جهت عملیات بازار باز -1جدو  

 

 ات بازار باز در چارچوب فقه اسالمییعمل -۴
شناسی انمام شد  در قسمس ق زل، عملیزات بزازار بزاز در چزارچوب شود تا بر اساس موضوعدر این قسمس تتا می

 فقه استمی مورد تحلیل واقع شود. 

 ات بازار باز یعمل یابزارها یدر طراح یفقه یارهایمع -۴-1
 یهزاسیفعال ی، ملزم به ا زراکیات بانیی قانون عملیو پس از تصو 0312ور از سال شک کیه نظام بانکنیبا تو ه به ا

س یرد، بزه مشزروعیپزذین سزاختار صزورت میزه در اکز ییهزایطراح ید ، الزم اسس در تمزامیعه گردیمنط ق با فقه ش کبان
در تعزارض باشزد،  یفقهز یارهزایمعه بزا کزه شزود یزته ین، اگزر ابززاریتو ه شود. بنابرا یشنهادیپ یهاابزارها و روا یفقه
 یلّزکن قاعزد  یزز از ایزات بزازار بزاز نیعمل یاستم یابزارها یشور مورد استفاد  واقع گردد. طراحک کیتواند در نظام بانینم

ه کزات بزازار بزاز یمتعارف عمل یتواند از آن دسته از ابزارهاینم یشور به لحاظ قانونک یزکمر کسس. در واقع بانین یمستثن
 یی بزه بررسزیزد. در ادامزه بزه ترتیزس بازار پول استفاد  نمایری)مانند حرمس ربا( تعارض دارند  هس مد یفقه یارهایبا مع
ه در عقزود کز) یاختصاصز یان دارنزد( و ضزوابط فقهزیزعقزود  ر یه در تمزامکز) یعمزوم ین ضوابط فقهزیاز مهمتر یبرخ

 .  2شودیابند( پرداخته مییاربرد مک یخاصّ

                                                           
 های مث س و منفی، به معنی نقطه قوت و ضعف هستند.  . عتمس0
ن یزا یازهزایار مختصزر و در حزد نیشزود، بسزیات مو ود( مطرح مین قسمس )با استفاد  از ادبیه در اک یفقه یو اختصاص یعمومه ضوابط کر اسس ک. الزم به ذ2

 مرا عه نمود.   یتوان به منابع معت ر فقهیم یلیمکبه اطتعات ت یابیرد.  هس دستیگیپ وهش مورد بحر قرار م

 معیارها شمار 
عملیات بازار باز بر روی 

 اوراق بهادار دولتی
عملیات بازار باز بر روی اوراق 

 بهادار بانک مرکزی
 (-و ود دارد ) و ود ندارد )+( بانک مرکزیهای اقتصادی و ضرر هزینه  0
 (-و ود دارد ) و ود ندارد )+( خطر تمزیه بازار اوراق بهادار  2

3  
کاهش فشار به ترازنامه بانک مرکزی  هس 

 تامین مالی دولس
 (-و ود ندارد ) و ود دارد )+(

۳  
مدت توسعه بازار اوراق بهادار کوتا 

 )بازارسازی(
 (-تو ه نیسس )قابل  قابل تو ه اسس )+(

 نیاز ندارد )+( (-نیاز دارد ) و ود بازار ثانویه با عمق کافی  5
 نیاز ندارد )+( (-نیاز دارد ) تعامل باالی سیاسس پولی و سیاسس مالی  1
 زیاد )+( (-کم ) آزادی عمل بانک مرکزی  7

8  
های مناسی در اوراق م نای فقدان وی گی

 ممکن نیسس )+( (-ممکن اسس ) عملیات
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 قراردادها یابط عمومضو -۴-1-1
هزا، بزه باطزل بزودن د در تمامی معامتت و ود داشته باشند و ن ود آنیضوابط فقهی عمومی، اصولی عام هستند که با

انزد از  ه ع ارتکزانمامد. این ضوابط عمزومی خزود در سزه دسزته قابزل تقسزیم باشزند معامله و حرمس تصرّف در اموال می
ضوابط عمومی نفس معامله و قرارداد، ضوابط طرفین قرارداد و نهایتا ضوابط مورد معاملزه )آندزه معاملزه بزر روی آن واقزع 

شزود در شود(. منظور از ضوابط عمومی نفس قرارداد، مواردی اسس که باید در خود قراردادی که بزین طزرفین منعقزد میمی
اند از  عدم اکل مال به باطل، عدم و ود ربا، عزدم و زود غزرر و عزدم همترین این موارد ع ارتنظر گرفته شود. برخی از م

 (. 020، ص 0380داماد،  و ود ضرر )محقق
انزد از  هزا ع ارتباشد. بر اساس منابع فقهی، برخزی از ایزن وی گیهای طرفین قرارداد میگرو  دوم از ضوابط، وی گی

، ا از  معامله داشزتن، اختیزار معاملزه داشزتن و نهایتزا فهزم و درک طزرفین از ماهیّزس عقزد و بالا بودن طرفین، رشید بودن
شزود )مزورد هزایی اسزس کزه الزم اسزس در آندزه معاملزه بزر آن واقزع میگیری قصد. گرو  سوم از ضزوابط نیزز، وی گیشکل

داشزتن، معلزوم بزودن، قابلیّزس تحویزل و غیزر   انزد از  مالیّزسها ع ارتمعامله(، و ود داشته باشد که برخی از مهمترین آن
 (.    22، ص 1ق، ج 0۳07)نمفی، 

، صزرفا بزه یس و اثرگزذاریزل اهمیزن بزه دلیشدن مطالی و همدنز یاز طوالن یرید به منظور  لوگیآیم یدر آنده در پ
ر به هفس مورد از ضزوابط ن راستا، در ادامه به صورت مختصیشود. در ایضوابط عمومی نفس قرارداد )گرو  اول( اشار  م

انزد از  اصزل صزحس ن ضزوابط ع ارتیزشزود. ایه الزم اسزس در قراردادهزا مو زود باشزد اشزار  مکزفقهی عمومی منتخی 
س غزرر و ممنوعیّزس یزس ضزرر، ممنوعیزس ربا، ممنوعیس اکل مال به باطل، ممنوعیقراردادها، اصل لزوم قراردادها، ممنوع

 س. کیلو و ود اتّحاد ما یمعامتت صور
 

 اصل صحت قراردادها -اتف
نزه تنهزا مسزلمانان را در چزارچوب  یه فقزه اسزتمکدهد االقتصاد، نشان میم شارع مقدس در حوز  فقهیدقس در تعال

قراردادهای رایج در عصزر رسزالس محصزور نکزرد  )و همزه قراردادهزای عقتیزی را بزا رعایزس معیارهزا و ضزوابطی  زایز 
کلّی، اندیشمندان را به تفکر، تأمّل و طراحی ابزارهزای نزوین مزالی و ابزداع  یداند(، بلکه فراتر از آن رفته و با ارائه خطوطمی

« یاصل صحّس معامتت در فقه استم»توان آن را یه مکن مقوله یخواند. ادهای متناسی با عصر و زمان خود فرا میقراردا
ط گوناگون( داشته و لزذا الزم یات و شرای)متناسی با مقتض یاستم یدارکدر توسعه دانش بان یقابل تو ّه ید، اثرگذارینام

    شود. یاسس به آن تو ه و
ه بعد از احراز عرفی صدق معامله، اگر به هر دلیلی در صحس شرعی آن شزس کبود  یتوان مدّعیم ن اصلیبر اساس ا

و ود داشته باشد، تا زمانی که دلیلی عام یا خاص بر بطتن یافس نشود، معامله از نظر شرعی صحیح بود  و آثار معاملزه بزر 
، ینزیاسزتم و معزامتت  دیزد و زود نزدارد )امزام خم شود. در این مطلی فرقی بین معامتت رایج در صزدرآن مترتّی می

 (. 003، ص 0ق، ج 0۳20
 

 اصل تزو  قراردادها -ب
کنند. قرارداد الزم قراردادی اسس که هزی  یزس از طزرفین فقهای استم قراردادها را به دو گرو  الزم و  ایز تقسیم می
ضایس داشته باشند، قزرارداد قابزل فسزخ خواهزد بزود. امّزا قرارداد حق فسخ آن را ندارد و تنها در صورتی که هر دو طرف، ر

تواننزد حتّزی بزدون رضزایس دیگزری، اقزدام بزه فسزخ قزرارداد نماینزد قرارداد  ایز قراردادی اسس کزه هزر یزس از طزرفین می
مزاد یه اگزر در الزم یزا  زایز بزودن قزراردادی شزس اکزشود آن اسزس یه مطرح مک ی(. حال سوال80ق، ص 0۳01)حکیم، 

 ها؟ ا لزوم آنیز بودن قراردادهاسس و یا اصل بر  ایسس؟ آید با آن برخورد نمود و اصل بر چیشود، چگونه با
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، حکم بزه لززوم و عزدم  زواز فسزخ «اصل لزوم قراردادها»ای به نام ن سواالت، فقها با تمسّس به قاعد یدر پاسخ به ا
ن یزمگر اینکه  واز یس قرارداد با دلیل خاص ثابس شود. با تو ه بزه اکنند. در واقع، اصل اوّلی در قراردادها لزوم اسس، می

کزه از منظزر عزرف و عقزت قزرارداد و عقزد  یمانیهر عهد و پ»ف نمود  ینگونه تعریتوان اصل لزوم قراردادها را ایمطلی، م
، ص 0390موسزویان، « )ل خاص یا عامی بر خزتف آن اقامزه شزودینکه دلیدگا  شرع الزم اسس مگر ایمحسوب شود، از د

000.) 
 
 ممنوعیت اکل ما  به باطل -ج

اسس، ضزرورت عزدم اکزل  یمالی استم-ین ضابطه عمومی قراردادها که حاکم بر تمامی قراردادها و روابط پولیسوم
قاعزد   باشزد. منظزور ازیم یاسزتم یو مزال یدارکزن قاعد  از  مله قواعد گسترد  و اثرگزذار در بانیباشد. امال به باطل می

، انتقال اموال از یس فرد به فزرد دیگزر بایزد از طریزق یاستم یو مال یه در نظام پولکآن اسس « ممنوعیس اکل مال به باطل»
ای مشروع و قانونی باشد و هیدکسی ن اید بزه صزورت ناصزحیح مالزس امزوال دیگزران شزود  چزرا کزه در ایزن عقد یا رابطه

 ای اسس که شزاید بتزوان گفزس شزامل سزایرصورت مشمول خوردن اموال به باطل خواهد شد. عمومیّس این قاعد  تا انداز 
توانزد مصزداقی خزاص از گردد  به ع ارت دیگر، سایر ضوابط عمومی مانند عدم و زود ربزا، خزود میضوابط عمومی نیز می

 این ضابطه باشد. 
دهد که فقهای شیعی در موارد گوناگونی با اسزتناد بزه ایزن قاعزد  بزه بطزتن برخزی فزروع بررسی منابع فقهی نشان می

اند از  مواردی که معامله منفعس حتل ندارد، مواردی که معامله با تضزییع ها ع ارتمهمترین آناند که بعضی از حکم نمود 
انمامد، موارد که فساد و فحشاء در نتیمزه حقوق دیگران همرا  اسس، مواردی که معامله به فریی خوردن یکی از طرفین می

، ص 0373انمامزد )اسزماعیلی، عیف حکومزس اسزتمی میگردد و نهایتا مواردی که معاملزه بزه تضزانمام معامله ایماد می
02.) 

 
 ممنوعیت ربا -د

 یدارکز   بانیزو بزه و کیات بزانیزدر عمل یادیزز یه اثرگزذارکباشد یقراردادها، حرمس ربا م ین ضابطه عمومیچهارم
 یل ابزارهززاای کززه بانکززداری متعززارف )شززامه بززه لحززاظ کززاربردی، مهمتززرین مسززئلهکززد بتززوان گفززس یدارد. شززا یزکززمر
متعزارف( را از دیزدگا  اسزتمی بزه چزالش کشزید  و ضزرورت طزرح ایزد  بانکزداری اسزتمی را مطزرح  یپول یگذاراسسیس

باشزد. در واقزع در شزرایطی کزه در اقتصزادهای متعزارف، بهزر  بزانکی )کزه نزوعی خزاص از نماید، مقوله حرمس ربزا میمی
تر بزا آن ود درگیر نمود  اسس، شریعس مقدس استم با شزدّت هزر چزه تمزامهای اقتصادی را با خرباسس(، تاروپود فعالیس

مقابله نمود ، آن را از گناهان ک یر  برشمرد  و مرتکی شوند  این گنا  را نه تنها به عذاب اخروی، بلکه به عذاب دنیزوی نیزز 
 وعد  داد  اسس. 

تزوان گفزس تزا کنزون هزی  ای اسس که به  رات میاز اهمیّس مسئله ربا در نظام اقتصادی استم و فقه معامتت به اند
فقیه و یا اندیشمند استمی حرمس ربا را مورد مناقشه قرار نداد  اسس. امام خمینی )ر ( در مسئله حرمس ربا تا حدّی پزیش 

مزس ربزا بزه حر»فرماینزد  نماینزد. ایشزان میروند که احتمال قرار گرفتن آن در زمر  ضروریات دیزن اسزتم را مطزرح میمی
)امزام خمینزی، « وسیله قرآن، سنّس و ا ماع مسلمین ثابس اسس  بلکه بعید نیسزس کزه حرمزس آن از ضزروریات دیزن باشزد

 (.22، ص ۳ق، ج 0۳13
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 ممنوعیت ضرر و ضرار - 

به لحاظ لغوی برای کلمه ضرر معانی گوناگونی ذکر شد  اسس  مانند  ختف نفع، ضزد نفزع، نقزص در حزق، حزال و 
، منظور از قاعد  ال ضرر آن اسزس ی(. اما به لحاظ اصطتح۳5ق، ص 0۳0۳شرایط بد، کم ود مال و  ان و غیر  )زبیدی، 

باشد که اصل معامله، اطتق معامله و یا شزرایط آن مو زی ضزرر و یزا که در استم تنها آن دسته از معامتت مورد تائید می
 (.30ق، ص 0۳08انمامد )عراقی، و ضرری بودن معامله به ابطال آن میا  امعه نشود. از این ریضرار فرد دیگری و 

انزد از  ضزرر عمزل یزس هزا ع ارتهای گوناگونی و ود دارد که برخی از آندر رابطه با تفاوت ضرر و ضرار نیز دیدگا 
نفزع بزرای ضزررزنند  باشد، ضرر بزا نفر و ضرار عمل طرفینی و دو طرفه اسس، ضرر شروع به کاری و ضرار پاسخ به آن می

توانزد عمزدی و غیزر عمزدی همرا  اسس ولی ضرار الزاما اینگونه نیسس، ضرر اسم مصدر و ضزرار مصزدر اسزس، ضزرر می
 (.۳0ق، ص 0۳01باشد ولی ضرار عمدی اسس و غیر  )نمازى، 

 
 ممنوعیت غرر -و
ر  یزی خوردن و غیافتادن، فر کچون خطر، خدعه، در معرض هت یمختلف یمعان یه داراکبود   یعرب یاوا  « غرر»

ق، ج 0۳20باشد )امزام خمینزی، می« خدعه»توان برای غرر ارائه داد ترین معنای لغوی که میرسد اصلیمیدارد. اما به نظر 
 (.37، ص 3

ای کزه در مزتن قزرارداد نزوعی از خدعزه و زود داشزته باشزد، معاملزه ، به معاملهیز در فقه استمیبه لحاظ اصطتحی ن
، عزدم 0عیزاند  مزثت خطزر حاصزل از عزدم و زود م ن قاعد  در موارد گوناگون استفاد  نمود یفقها از اشود. یغرری گفته م

 (. 30ق، ص 0۳05ر  )نراقی، یع و غیق مقدار م ین دقییع، عدم تعیع، م هم بودن نوع م یع، م هم بودن  نس م یحصول م 

 قراردادها یضوابط اخ صاص -۴-1-۲
مزورد تو زه واقزع شزود، نوبزس بزه  یابزواب فقهز یه الزم اسزس در تمزامکز 2قراردادها یشناخس ضوابط عمومپس از 

ه شزارع مقزدس در کزن رابطزه نشزان دهنزد  آن اسزس یزدر ا ینیمنابع د یرسد. بررسیقراردادها م یضوابط اختصاص یبررس
 ی، ضزرورینار ضوابط عمومکز در یها ن ه به آنه توکمعامتت شرایط و ضوابط خاصّی را مورد تو ه قرار داد  اسس  یبرخ

شزور، از عقزود ک کیه تو زه شزود در نظزام بزانکزگزردد یم کبهتزر در یقراردادهزا زمزان یس ضوابط اختصاصیباشد. اهمیم
 کشود و بانزین ارائه خدمات استفاد  میص منابع و همدنیز و تخصی هس تمه یرانتفاعیو غ یتک، مشاریامختلف م ادله

به منظزور  یباشد. از طرفین عقود و ابزارها مین همیر به استفاد  از ای، ناگزیشرع یپول یهااسسیاعمال س یز براین یزکمر
 یباشزد. ضزوابط اختصاصزیار و شزاخص میاز به و ود معیها، نسین فعالیا« عسیانط اق با شر»زان یقضاوت در رابطه با م

 (.029، ص 0381ان، یدهند )موسویل مکشرا  یابین ارزیا یهاقراردادها، در عمل شاخص
از قراردادها که در نظام بانکی کشور و ود داشته و در ایزن  یبرخ یس و ضوابط فقهیان مختصر ماهیدر این بخش به ب

س. در کع، ا زار ،  عالزه و شزریزانزد از  قزرض، بن عقود ع ارتیشود. اتحقیق از اهمیس بیشتری برخوردارند، پرداخته می
 .  3ها پرداخته شودشود به صورت مختصر به احکام و ضوابط فقهی آنیاز عقود تتا م یسرابطه با هر 

 
                                                           

شزود م یزع و بزه پزولی کزه از فروشزند  دریافزس د. مثت در عقد بیعِ یس کاال، به کزاالیی کزه بزه خریزدار تحویزل داد  میگیر. کلمه م یع در فقه در مقابل ثمن قرار می0
 شود. گردد، ثمن گفته میمی
توان در اینما مطرح کرد که هر چند در معامتت دارای اهمیس هستند، امزا بزه منظزور  لزوگیری از طزوالنی . الزم به ذکر اسس که ضوابط عمومی دیگری را نیز می2

قد یضمن بصزحیحه یضزمن بفاسزد  و اند از  ت عیس نماء از اصل، علی الید، کل عشود. برخی از این ضوابط یا قواعد ع ارتها خودداری میشدن بحر، از بیان آن
 (. 34، ص 0379توان م احر تکمیلی را در سایر منابع پیگیری نمود )مکارم شیرازی، من له الغنم فعلیه الغرم. می

 توان به سایر منابع مرا عه نمود.  .  هس پیگیری ضوابط اختصاصی در سایر عقود می3
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 قرض -الف
بود  و به معنای بریدن و قطع کردن اسس. یعنی مالس بزا قزرض دادن « قَرَضَ یقْرِضُ قَرْضاً»از باب  یعرب یالمهکوا   قرض 

 یز قزراردادیز(. در اصطتح ن30، ص ۳ق، ج 0۳15کند )ابن منظور، را برای مدتی قطع می مال، رابطه خود با منافع حاصل از آن
ه کزن شزرک یزمزالی را ملزس دیگزری نماینزد، بزه ا یقرض ع ارت اسزس از اینکزه فزردباشد. معیّن با احکام و شرایط خاص می

، ینزییزا قیمزس آن را بازگردانزد )امزام خمه خود آن مزال )مثزل( و کنند  مال متعهّد )مشغول الذمّه( و ضامن باشد کافس یدر
 . 0(20، ص 2، ج 0313

ه اشزتراک هزر نزوع زیزاد  بزر عهزد  کزه در عقزد قزرض و زود دارد، آن اسزس کز یس فقهزین ضزابطه و محزدودیمهمتر
ت دهند  به دن زال داشزته باشزد، مشزمول روایزاگیرند  ربا و حرام اسس. بنابراین در مواردی که شرک، نفعی برای قرضقرض

عه و اهزل سزنّس اسزس. فقهزای شزیعه بزا اسزتناد بزه یشز ین مطلزی مزورد اتّفزاق فقهزایتحریم ربا بود  و باطل خواهد شد. ا
ن یزات گونزاگون، از  ملزه ایزام ر )ص( و ائمه و ود دارد و اهل سنس با تو ه بزه روایاحادیر متعددی که در این زمینه از پ

در عقزد قزرض  یااد یز، هر نزوع شزرک ز«2ن نفعی بود  باشد ربا و حرام اسسهر قرضی که در آ»د  یفرمایه مک یر ن ویحد
 (.20، ص 2م، ج 2113، یهقیرند )بیگیشدن معامله در نظر م یدهند  وضع شود را منمر به ربوه به نفع قرضک

نمزا بزه یاسزس در اشور، الزم کبدون ربا در  یدارکبان یو تمربه ا را یاستم یدارکس ربا در نظام بانیبا تو ه به اهم
دهنزد  بزه قرض یااد یزا پرداخس هزر نزوع زیه آکدر رابطه با عقد قرض پرداخته شود. سوال اول آن اسس  یچند سوال اساس

اد  یزز»ات صزرفا یه بر اساس رواکاسس. چرا  ین سوال منفیانداز( رباسس؟ پاسخ به االحسنه پس)مانند دارند  سهرد  قرض
نزد نزه تنهزا کیه قرض گیرند  به صورت اختیاری و بدون شرک، به قرض دهند  پرداخس مک یاد ایباشد و زیربا م« مشروک

، ص 3ق، ج 0۳19ز شد  اسزس )عزاملی، ین به چنین کاری ترغیی نیر  معصومیحرام و فاسد نیسس، بلکه در روایات و س
20 .) 

زمانی کزه ایزن کزار توسزط مراکززی ماننزد  ا گرفتن کارمزد برای عملیات اعطای قرض، به وی  یه آکسوال دوم آن اسس 
ه کز یطین سزوال مث زس اسزس. در واقزع در شزرایزپذیرد،  زایز اسزس؟ پاسزخ بزه ایصورت م الحسنهبانک یا صندوق قرض

هزایی چزون ا زار  سزاختمان ند قرض دادن ناچار به تحمّزل هزینزهیح فرآیس صحیری(  هس مدکبان یسدهند  )مثت قرض
هزا را بزه عنزوان کزارمزد از توانزد تمزام ایزن هزینزهها باشزد، مزینزهیر هزیقیمس آب، برق، تلفزن و سزاشع ه، حقوق کارکنان، 

، ج 0313، ینزیها تقسیم نماید )امام خمها زیاد اسس، به تناسی بر کل آنکنند رند  دریافس کند و اگر تعداد قرضیگقرض
 یالحسزنه اسزس و عمزت منفعتزتت قرضیدادن تسزه یادار نزهیارمزد عمزت هزکه کن مسئله آن اسس یل ای(. دل022، ص 0

 د. یآیاضافه به حساب نم
(، کا اگر در قرارداد قرض شرک شود که قرض گیرند ، چیزی را نزد قرض دهنزد  )ماننزد بانزیه آکسوال سوم آن اسس 

 ین سزوال منفزیزاسزس؟ پاسزخ بزه ا ین شزرک ربزویزا ایرهن )گرو( بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، آ
دهند  اسس، اما ربا و حرام نیسس. زیزرا ایزن شزرک در حقیقزس نفزع اسس. در واقع هر چند چنین شرطی به مصلحس قرض

دهند  شزرک کنزد کزه از کند. ال ته اگر قرضدهند  به دن ال نداشته و فقط پرداخس اصل بدهی را تضمین میمالی برای قرض
شد  استفاد  نماید، ربا و حرام اسس  اما بدون شرک و در صورت رضزایس صزاحی رهزن، اسزتفاد  از  ء به رهن گذاشتهشی

شزود )امزام یمشزاهد  م یمزکمنافع رهن اشکالی ندارد. در این مسائل نیز روایات و فتاوای فقها متّفق اسس و اختتف نظر 
 (.77، ص 30، ج 0313، ینیخم

                                                           
انداز( و در تخصزیص منزابع )در ارائزه بخشزی از تسزهیتت( از عقزد قزرض اسزتفاد  های  اری و پسدر سهرد های کشور در تمهیز منابع ). در حال حاضر بانک0

 نمایند. الحسنه و سایر موسسات اعت اری غیر بانکی نیز معموال از این عقد استفاد  میهای قرضکنند. صندوقمی
 «.کل قرض  ر نفعا فهو ربا. »2
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ن یزرباسزس؟ پاسزخ بزه ا یا هزر نزرخ سزود ثزابتیزه آکزنیا ایزرباسزس و  یبزاالئ ا هر نرخ سودیه آکسوال چهارم آن اسس 
ر بزودن آن، یزا متغیزا ثابس و ین بودن نرخ و یا پائیدارد و اساسا باال و  یف مشخصیه ربا تعرکاسس. چرا  یز منفیسواالت ن

ن شزود و یزیدرصد تع یسن اسس در عقد قرض نرخ ربا کن رو، ممیا ن اشد، ندارد. از ایربا باشد  یه عقدکنیدر ا ی  اثریه
ن ربزا یزا ین شزود، ولزیزی، نرخ سود )در شزرایط تزورمی( سزی درصزد تعیتت فروا اقساطین ربا خواهد بود  اما در تسهیا
سزس درصزد( یا بیزا د  درصزد ید یدهند  بگور باشد )مثت قرضین اسس در عقد قرض، درصد ربا متغکمم یسس. از طرفین
ن شزد ، پزانزد  یزیش تعیع مرابحه، نرخ سود به صزورت ثابزس و از پزین اسس در عقد بکهر دو حالس رباسس. اما ممه در ک

ح و یصزح یرباسزس، م نزا یه هر نرخ سود ثابس و بزاالئک ین باور عرفین، این ربا نخواهد بود. بنابرایدرصد اعتم شود و ا
 ندارد.  یعلم

ا نزه، و زود یزهسزس  یربو یاه معاملهکنیص ایدر تشخ یه ضابطه اصلکبود  یتوان مدّعیبا تو ه به آنده مطرح شد م
دهنزد  و زود بزه نفزع قرض یااد یاند از  عقد مورد استفاد  قرض باشد، زن سه شرک ع ارتیهم اسس. ا سه شرطهمزمان 

 .  0باشد یاریر اختیاد  مشروک و غین زیه اکنیتا ایداشته باشد و نها
 

 د یب -ب
دانزان بزر ایزن باورنزد کزه فروشزند  را از ایزن به معنای معامله و م ادله مال به مال معنا شد  اسزس و لغسبیع در لغس، 

، 3ق، ج 0۳15شود )ابزن منظزور، یاند که شروع کنند  معامله اسس و مشتری بعد از آن، به معامله وارد م هس بایع نامید 
ن یانزد. بنزابراف نمود یزتعر« تملیس مال در برابر عوض معلوم»ای ع را به معنیثر فقها بکز این ی(. به لحاظ اصطتح30ص 

عقد بیع عقدی اسس که به مو ی آن هر یس از فروشند  و خریدار، مال خزود را در عزوض »توان گفس  با قدری تسامح می
 یهاو صزورتانزواع  یع دارایز. قزرارداد ب2(23، ص 0ق، ج 0۳20، ینی)امام خم« کندمال طرف مقابل، به وی تملیس می

ع صرف. در هر یزس از انزواع ین و بیع دیه، سلف، مرابحه، بیاند از  نسها ع ارته برخی از مهمترین آنکباشد یم یگوناگون
 ها تو ه شود. بیع، ضوابط مشخصی و ود دارد که الزم اسس به آن

اوال، زمزان پرداخزس  .اسزس یضزرورس چنزد مسزئله یشود، رعایز نام برد  مین یه از آن به فروا اقساطکه یع نسیدر ب
 ید مزدت )ربزایزتمد یبزرا یرسزد، افززودن بزر م لزا بزدهیزمان پرداخس فرا مز یا، وقتین و مض وک باشد. ثانید معیثمن با
ه کزح اسزس یصزح یگر تنهزا در صزورتیدیکزع بزا یزی دو بکیثالثا، تر ز اسس.یل(  ایسس  امّا عکس آن )تنزیز نی(  ای اهل
ع را ممزددا بزه یزد، م یزشرک کند کزه بعزد از خر یع نقد بر مشترینشد  باشد. در واقع اگر فروشند  در بشرک  یدر اول یدوم

بیزع » ین معزامتتیسس. بزه چنزیدار بخرد، صحیح نیع بعد از فروا، آن را از خریدار شرک کند که بایا خریخود او بفروشد 
(  هزر 032ق، ص 0۳15سزس )المزیزری، ید نیسنس مورد تائ ه و برخی از مذاهی اهلیه در فقه امامکشود یگفته م« نهیالع

 (. 03، ص 038۳، یمورد استفاد  واقع شد  اسس )صالح آباد یمانند مالز یاستم یشورهاکاز  یچند در برخ
 یع و هزم بزرایزل م یزتحو یع سزلف، هزم بزرایزدر بیع سلف نیز اوال، ثمن باید حال باشد  در واقزع اگزر در قزرارداد ب

ق، ج 0۳07د  شد  و بنابر نظر مشزهور فقهزا باطزل اسزس )نمفزی، ینام« یبه کال یع کالیب»ن کنند، ییمدت تع پرداختن ثمن
توان فروخس )نه بزه خزود فروشزند  ید نمیشد  بر اساس عقد سلف را ق ل از سررس یداریخر یا، کاالی(. ثان292، ص 2۳

توانززد مطال ززاتش از یتت داد  اسززس، نمیتسززه یدق عقززد سززلف بززه فززریززه از طرکزز کین رو بززانیززر او(. از ایززو نززه بززه غ

                                                           
ا عتو  بر عقد قرض در سایر عقزود نیزز ممکزن اسزس اتفزاق بیافنزد و آن در شزرایطی اسزس کزه دینزی در اثزر یکزی از عقزود )ماننزد . الزم به ذکر اسس که مفهوم رب0

باشد، بخواهد با تأ یل بدهی )پرداخس دیرتر بدهی( سررسید دین را به تزاخیر انزدازد. ایزن نزوع شزرک نیزز ربزوی اا میمرابحه( ایماد شد  و کسی که دین بر عهد 
، 0381باشزد ) امعزه مدرسزین، قابل ت یین اسس. ال ته این نوع ربا نیز برگرفتزه از ربزای در قزرض می« ربای  اهلی»و یا « ربای در دین»ود  و تحس عناوینی چون ب

 (.020ص 
و سایر کشورها، عقد بیع و انواع مختلزف آن های استمی ایران . در حال حاضر مهمترین، اثرگذارترین و پرکاربردترین قرارداد ) هس اعطای تسهیتت( در بانک2

 (.22۳، ص 0390باشد )موسویان، )شامل بیع مرابحه، بیع سلف، فروا اقساطی و بیع دین( می
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ف شود که  هالس برطزرف یتوص یاد به گونهیع بایند. ثالثا،  نس و اوصاف م کل یتنز یرند  را نزد شخص ثالثیگتتیتسه
 ق ل از ترک مملس کل ثمن را بهردازد. یع مشخص و منض ط باشد. نهایتا اینکه مشتریل م ید تحویگردد. رابعا، سررس

 ی)ماننزد بزده یباشند و نه صور یه واقعکل شوند ین تنزیع دیتوانند بر اساس عقد بیم یونین، صرفا دیع دیدر عقد ب
ه کز یصزور یل اسناد تمزارین رو تنزیاسس(. از ا یس صورکیل اتّحاد مالیه به دلکگر یدیکبه  یدولت یهاها و سازمانکبان

 یاغزذک ی، بازارهایاستم یدارکه در نظام بانکشود ین ضابطه باعر می. اباشند، باطل اسسینم یبر معامتت واقع یم تن
ح یار صزحکن در مقابل پرداخس زودتر بزدهینند. عتو  بر این، کاهش دکدا نیستند، توسعه پین یبر معامتت واقع یه م تنک

ر در یمزه تزأخیو حزرام اسزس. نهایتزا اینکزه  ر ی زاهل ید زمان بازپرداخس، ربزایتمد ین در ازایاسس، اما افزودن بر م لا د
تزه ق زل ربزا و کد مزدت حسزاب شزد  و ط زق نیزدر مقابل تمد یش م لا بدهیافزا یه(، نوعیر تادیمه تاخی) ر نیپرداخس د

 (. ۳۳، ص 0390ان، یحرام اسس )موسو
الزام بزدهکار بزه پرداخزس بزه  یبراتواند یر آن میا غیا طل کار در قرارداد قرض یه آکه و ود دارد آن اسس ک یاما سوال

عه و اهزل سزنّس یشز یان فقهزایزم ین بحر مورد اخزتتف  زدّیرد؟ ایر در نظر بگیمه تأخی، در قرارداد شرک  ریموقع بده
دارنزد. در حزال  یگزرید یهادگا یزد یدانند و در مقابل برخیق ربا میاد  را از مصادیها گرفتن هر نوع زاز آن یباشد. برخیم

ه هزر کشود یدر نظر گرفته م« و ه التزام»ه در قراردادها کن صورت اسس یشود بدیشور عمل مک یهاکحاضر آنده در بان
تواننزد از یهزا مکنگه ان بان یرانه داشته و بر اساس نظر شورایشگیس پیدارد، اما ماه« ریمه تأخی ر»مشابه  یردکچند عمل

، یخزوزان یمزیرکآن همدنزان بزاز اسزس )آهنگزران و مت ین موضزوع و ابعزاد فقهزیبحر در رابطه با ا نند. ال تهکآن استفاد  
 (.۳۳، ص 0392ان، ی  موسو30، ص 0389
 
 اجار  -ج

ه بزه مو زی آن مسزتأ ر در برابزر کزاسس  یإ ار  در لغس به معنای أ ر، مزد و پاداا عمل آمد  و در اصطتح، عقد
، ص 0ق، ج 0۳15شزود )ابزن منظزور، ین مسزتأ ر  و یزا عمزل أ یزر میمنفعس ع سمال یمدت مشخص یمال معیّنی، برا

ن یزشزود. در ایهزا اشزار  ماز آن ینمزا بزه برخزیه در اکزباشزد یم یمشخّص یام اختصاصکاح ی. عقد ا ار  نیز دارا0(220
ل تلزف شزد  یزا در اثزر عزواملی، گیزرد، امزین بزود  و در صزورتی کزه مزاعقد، مستأ ر در ق ال مالی که در اختیارا قزرار می

رد  باشزد کزط نیه افزراک و تفزرکز یخسارتی بر آن وارد شود، ضامن خسارت وارد شد  بر مال مو ر نخواهد بزود  بزه شزرط
 (. ۳0، ص 3ق، ج 0۳28)یزدی، 

از ابتزدا معلزوم د یزد بایآس مستأ ر در مىکیه به ملکدر عقد ا ار  نیز باید به چند نکته تو ه شود. اوال، مقدار منفعتى 
ن یشود. ثالثا، اگر ععمل( مى س، مالمنفعس )و در ا ار  اشخاص سن عقد مالیباشد. ثانیا، در ا ار  اموال، مستأ ر از ح

اء، کاز شزر یکزین مستأ ر  به مستا ر توسزط یم عیآن باشند(، تسل سمال کمستأ ر  مشاع باشد )چند نفر به صورت مشتر
ن مستأ ر  را به فرد ثزالثى بفروشزد، ا زار  بزه صزحس یدر اثناء مدت ا ار ، ع سبعا، اگر مالن اسس. رایریمنوک به اذن سا

پزردازد. خامسزا، د مزىیزز ا ار  بها را بزه مزو ر  دیشود و مستأ ر نن مستأ ر  مىید عی د سدار مالیماند ، خر یخود باق
باشزد. نهایتزا ی)مزو ر( م سالزم اسس، به عهزد  مالزان انتفاع از آن کن مستأ ر  براى امیه در عکه مخار ى یلکرات و یتعم

مزس بزاالتر بزه فزرد یرد  باشد، ا از  ندارد آن را به قکا ار   یمشخص یبه ا ار  بها یگریرا از فرد د یاالئک یاینکه اگر فرد
، 3ق، ج 0۳28)یززدی، ه منمر به باال رفتن ارزا آن شد  باشد کرد  ک یتیه در مورد ا ار  فعالکا ار  دهد  مگر آن یگرید

 (.88ص 
 

  

                                                           
 کنند. های لیزینگ، در تخصیص بخشی از منابع خود از عقد اجاره استفاده میهای کشور و شرکت. در حال حاضر بانک0
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 جعاته -د
ه انسان متعهد شزود در کنیا رت عامل، حق العمل و مزد اسس و در اصطتح، ع ارتسس از ا ی عاله در لغس به معنا

نى بهردازد. این قرارداد در قدیم به صورت  زئی و شخصزی انمزام یدهند، مال )ا رت( معه براى او انمام مىکارى کمقابل 
( کا بانزیزتوان ایزن قزرارداد را در سزطح کزتن )توسزط دولزس  دید اقتصادی، می یهاامّا با روی کار آمدن نظام گرفس،می

دارد که هر مؤسّسه یا پیمانکاری که فتن معدن را کشف و اسزتخراج کنزد، فزتن مزایزا بزه او ا را کرد. مثتً دولس اعتم می
 . 0تعلّق خواهد گرفس

ز بودن آن اسس. بنزابراین، پزیش از آن کزه عامزل شزروع بزه کزار کنزد،  اعزل و یمهم عقد  عاله  ا یهای گیاز و یکی
ن رو، اگر بعد از آن که عامل شروع به کار کزرد،  اعزل بخواهزد  عالزه را بزه هزم یتوانند  عاله را به هم بزنند. از اعامل می

ه هزر چنزد در کگر  عاله آن اسس ید ی گیام داد  به او بدهد. وبزند، اشکال ندارد  ولی باید مزد مقدار عملی را که عامل انم
 گردد. یافس ا رت میار مستحق درکقرار دارد، اما عامل تنها پس از اتمام  یکیتمل یزمر  قراردادها

 گذاری پوتی های عملیاتی سیاستتحلیل فقهی شیو  -۴-۲
شزود و از منظزر تحلیزل فقهزی ی پزولی مطزرح میگذاریکی از مهمترین م احثی که در تحلیل چزارچوب نزوین سیاسزس

دهی بزه ابززار )نزرخ ( مورد استفاد  به منظور  هزسToolsهای عملیاتی )باشد، تحلیل فقهی شیو دارای اهمیّس زیادی می
هزا های ق ل، در این قسمس به تحلیل فقهزی آنها در قسمسسود بازار پول( اسس. با تو ه به ت یین ماهیّس حقوقی این شیو 

 شود. پرداخته می
 

 یر قانونیذخا -اتف
اند بخشی از منابع خود را به عنوان ذخیر  قانونی نزد بانک مرکزی قزرار دهنزد ها تقری ا در تمامی کشورها موظفبانک

کند و لزذا ماهیزس حقزوقی آن یزا قزرض بزدون بهزر  ای پرداخس نمیها بهر های مرکزی معموال به این دسته از سهرد و بانک
 .  2کنداسس یا ودیعه  که در هر دو صورت مشکلی فقهی ایماد نمی

 
 مند الت قاعد یتسه -ب

هزا مدت )شز انه( بزین بانزک مرکززی و بانکگیری بسیار کوتا دهی و قرض(، امکانات قرضSFمند )تسهیتت قاعد 
ها نززد بانزک مرکززی اسزس یر مازاد بانکگیری در واقع همان سهرد  نمودن ذخاباشند. امکانات قرضدر بازار بین بانکی می

گردد. با تو ه بزه اینکزه ای حداقلی پرداخس شد  و عمت کف کریدور نرخ بهر  بانک مرکزی تشکیل میها نرخ بهر که به آن
باشزد، در چزارچوب اسزتمی مشزمول حکزم حرمزس ربزا بزود  و قابلیّزس ماهیس حقوقی این شیو  قرض همزرا  بزا بهزر  می

 . بنابراین، الزم اسس تتا شود ابزارهای  ایگزین استمی بدین منظور طراحی شود.3ارداستفاد  ند
شزود، در حزال حاضزر عمزت بزر اسزاس تنزیزل اسزناد نامیزد  می« پنجار  تنزیال»دهی بانک مرکززی کزه امکانات قرض

دهزد. در قزرض همزرا  بزا بهزر  میهزا گردد  بلکه بانک مرکزی مستقیما بزه بانکمطال اتی )مانند  چس و سفته( ا رائی نمی
ها قرض همرا  بزا بهزر  پرداخزس کنزد، بزه لحزاظ توان گفس که اگر بانک مرکزی مستقیما به بانکتحلیل فقهی این شیو  می

گیرد. حتی اگر هم فرض شزود کزه واقعزا اسزناد مطال زاتی بانزک م نزای تنزیزل واقزع فقهی در شمول حکم حرمس ربا قرار می
                                                           

 باشد. های کشور  هس تخصیص منابع می. عقد  عاله از  مله عقود مورد استفاد  در بانک0
گذاران خزود گذاری( وکیزل سزهرد های سزرمایه. در رابطه با ذخایر قانونی ممکن اسس این اشکال مطرح شود که به دلیزل آنکزه بانزک اسزتمی )در رابطزه بزا سزهرد 2

رسزد ایزن تواند بخشی از این منابع را به عنوان ذخیر  قانونی در اختیار بانک مرکزی قزرار دهزد. امزا بزه نظزر میه لحاظ شرعی نمیگردد و بباشد، مالس منابع نمیمی
راحتزی  گذاری، بزههای سزرمایهگذاران( در قراردادهزای سزهرد تواند با در نظر گرفتن شرک ضمن عقد )و کسی ا از  از سزهرد اشکال چندان  دّی ن ود  و بانک می

 (.    ۳، ص 0380فرد، وا و فراهانیاین چالش را برطرف کند )فرزین
 مشابه تحلیل ذخایر مازاد خواهد بود.  شود که ط عا تحلیل فقهی آنای حداقلی پرداخس میبهر  . امروز  در برخی از کشورها، حتی بر روی ذخایر قانونی نیز نرخ3
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شزوند، قابلیّزس تنزیزل آنکه در نظام بانکی متعارف، دیزون معمزوال از عقزد قزرض همزرا  بزا بهزر  ایمزاد می شود، به دلیلمی
ندارند )ال ته از منظر برخزی از فقهزا، صزرفا دیزون حاصزل از اصزل قزرض قابلیّزس تنزیزل دارد و نزه دیزون حاصزل از بهزر (. 

ر و چزه در تخصزیص ذخزایر در چزارچوب فقهزی قابلیّزس منزد چزه در تمهیزز ذخزایبنابراین، شیو  متعارف تسزهیتت قاعد 
 کاربرد ندارد. 

 
 ات بازار بازیعمل -ج

شود و یزا بزا اسزتفاد  از اوراق قرضزه بانزک مرکززی. در عملیات بازار باز یا با استفاد  از اوراق قرضه دولتی انمام می
هزای دارای اق دولتی که در اختیار دارد را نززد بانکحالس اول، به لحاظ حقوقی بانک مرکزی در بازار ثانویّه وارد شد  و اور

کند )عملیات ان سزاطی(. در ها در اختیار دارند را تنزیل میکند )عملیات انق اضی( و یا اوراقی که بانکمازاد منابع تنزیل می
ظزر شزرعی قابزل باشزد کزه از نمی «بیاد دیان اصال و بهار  اوراق قرضاه دوت ای»هر دو صورت این معامله از منظر حقوقی 

 پذیرا نیسس. 
هزای نیازمنزد در حالس دوم نیز بانک مرکزی سند بدهی خود را منتشر نمود  و آن را در بازار بین بانکی در اختیار بانک

کننزد، هزایی کزه ایزن اوراق را خریزداری میباشزد. در واقزع بانکدهد که به لحاظ حقزوقی قزرض همزرا  بزا بهزر  میقرار می
نابع خود را برای مدتی مشخص به بانک مرکزی قرض داد  و در سررسزید اصزل و بهزر  آن را دریافزس کننزد. پذیرند که ممی

 گیرد. این شیو  نیز دارای م نای شرعی ن ود  و در زمر  حکم حرمس ربا قرار می
 
 اتعینهتوافق بازخرید )رپو( و چاتش بید -د

ند در دو قالی حقوقی تصوّر شزود. در تصزویر اول بانزک مرکززی تواهمان طور که ق ت ذکر گردید، توافق بازخرید می
هززا از دولززس هسززتند، را هززا، کززه در واقززع سززند طل کززاری بانک)مززثت  هززس عملیززات ان سززاطی( اوراق قرضززه دولتززی بانک

بزا قیمتزی  کند )بیع دین اولیّه( به این شرک که پس از مدت مشخصی )مثت یس ما ( بتواند آن را به خزود بانزکخریداری می
باشزد کزه بزه  دید )شامل نرخ بهر ( بفروشد )بیع دین ثانویّه(. بنابراین در این تصزویر قزرارداد رپزو شزامل دو بیزع دیزن می

 قرار گرفته و باطل اسس.  اتعینهبیدیکدیگر مشروک هستند. از منظر فقهی این معامله در شمول 
دادن و قرض گرفتن در نظزر گرفزس و ردوبزدل شزدن اوراق قرضزه  توان رپو را صرفا عملیات قرضدر تصویر دوم می
گیری دانسس. به ع ارت دیگر، بانک مرکزی منابع خزود را بزرای مزدت مشخصزی بزه بانزک نیازمنزد دولتی را نیز نوعی وثیقه

خواهزد را باز گرداند و برای تضزمین بازپرداخزس، از بانزک می دهد، به این شرک که در سررسید اصل و بهر منابع قرض می
به انداز  اصل و بهر  وام، اوراق قرضه دولتی به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بهردازد. در سررسید اگر بانک اصل و بهر  وام 

ک مرکززی بزا فزروا وثزائق در گرداند و در غیر این صورت، بانزرا بهردازد، بانک مرکزی اوراق وثیقه شد  را به بانک بازمی
یابد. این تصویر نیزز کزامت منط زق بزا قزرض ربزوی بزود  و قابلیّزس کزاربرد در چزارچوب بازار ثانویّه به منابع خود دسس می

 باشد.    استمی ندارد. بنابراین، ابزار توافق بازخرید در هر دو تصویر حقوقی دارای اشکال فقهی می

 ن اسالمی طراحی ابزارهای جایگزی -۴-۳
های ق ل ذکر گردید، در کشورهایی که از بازار پول توسعه یافته، ساختار یافته و با عمق کافی همان طور که در قسمس

باشزد. در کشزور ایزران نیزز بزه برخوردار نیستند، بانک مرکزی ناچار به انتشار اوراق بهادار خود  هس عملیات بزازار بزاز می
باشزد، لزذا بانزک رفا در چند سال اخیر تشکیل شد  و هنزوز از عمزق بسزیار کمزی برخزوردار میدلیل آنکه بازار بین بانکی ص

گذاری پولی اقدام نماید. بر این اساس در آنده در پزی مدت، به انتشار اوراقی  هس سیاسسمرکزی ناچار اسس اقت در کوتا 
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راق در بزازار اولیّزه توسزط بانزک مرکززی مزورد اسزتفاد  تواند  هس انتشار اوآید، به یس مورد از ابزارهای استمی که میمی
 .   0شودواقع شود، اشار  می

 
 * صکوک بید دین بانک مرکزی 

باشزد کزه از ظرفیزس بزاالئی  هزس ای در فقزه اسزتمی میهمان طور که ق ت ذکر گردید، بیع دین یکی از عقود م ادلزه
شزود( دین دولس )که اصطتحا اسزناد خزانزه اسزتمی نامیزد  میابزارسازی برخوردار اسس. در قسمس ق ل، به صکوک بیع 

 هزس عملیزات بزازار بزاز در بزازار پزول اسزتمی « صکوک بید دیان باناک مرکازی»اشار  گردید. در این قسمس به طراحی 
 شود. پرداخته می

 
 تعریف -اتف

اس مطال زاتی کزه بانزک مرکززی از ه بر م نای عقد بیع دیزن، بزر اسزکاسس  یمال یصکوک بیع دین بانک مرکزی، ابزار
گزردد. دیزن م نزای ها دارد منتشر شد  و بدون کوپن سود )به صزورت تنزیلزی( در بزازار بزین بزانکی عرضزه میدولس و بانک

 انتشار اوراق باید حقیقی )غیر صوری( باشد.  
 

 شیو  کاربرد -ب
تواند به عنوان یس ابزار سیاسزس پزولی و در قالزی اوراق بهزادار بانزک ای اسس که میع دین به گونهیهای عقد بوی گی

های دولزس بزه بانزک مرکززی ها به بانزک مرکززی و بزدهیهای بانکمرکزی کاربرد داشته باشد. در واقع با فرض اینکه بدهی
ها یزا توانزد تمزام ایزن بزدهی)به عنزوان دائزن( میشوند، بانک مرکزی م نای صحیح شرعی داشته و بدهی حقیقی محسوب 

شوند(، در بازار بین بزانکی بزه شزخص ثالزر )بزا قیمتزی کمتزر از های بانک مرکزی محسوب میبخشی از آن را )که دارایی
قیمس اسمی( بفروشد. با فروا دین، مالکیّس دین به غیر بانک مرکزی واگزذار شزد  و ایزن امکزان بزرای مالزس  دیزد نیزز 

آوری شزد  و خزالص سر اسس که دین را به طور ممدد به فروا برساند. بزا فزروا ایزن اوراق نقزدینگی از اقتصزاد  مزعمی
یابزد کزه ایزن بزه معنزای کزاهش پایزه پزولی و اعمزال سیاسزس انق اضزی ها در ترازنامزه بانزک مرکززی کزاهش میسایر دارایی

 افتد. با خرید اوراق اتفاق میباشد. عملیات ان ساطی نیز به صورتی کامت مشابه و می
 
 تحلیل فقهی -ج

باشزد صکوک بیع دین بانک مرکزی بر اساس عقد بیع دین به شخص ثالر کزه مزورد تاییزد مشزهور فقهزای امامیزه می
 ای که در رابطه با آن و ود دارد آن اسس که ن اید بین طرفین دین اتحاد مالکیس و ود داشته باشد شود. اما مسئلهمنتشر می

زیرا در این صورت دین صوری شد  و امکان تنزیل نخواهد داشس. با تو ه بزه ایزن مسزئله انتشزار صزکوک بیزع دیزن بانزک 
 شود. ها پرداخته میکند که در قسمس بعد به ارزیابی آنهای مختلفی پیدا میمرکزی حالس

 
 مخ لف اس فاد  از صکوک بید دین جهت عملیات بازار باز یهاصورت -د

دارنزد. در  ییهزاگر تفاوتیدیکزبزا  یه از منظر فقهکدارد  یشقوق گوناگون یزکمر کها به بانکدولس و بان یهایبده
 شود. یها اشار  من آنیاز مهمتر یادامه به برخ

  

                                                           
 باشد.      های این پ وهش بود  و در ادبیات بانکداری استمی، فاقد سابقه میهای ارائه شد  در این قسمس از نوآوری. الزم به ذکر اسس که طراحی0
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 (ی)اس قراض دوت  یزکمر کل بدهی دوتت به بانی* تنز

موسسززات و  یو بززده یدولززس بززه بانززک مرکززز یشززامل بززده یبخززش دولتزز یهای، بززدهیط ززق ترازنامززه بانززک مرکززز
، اسناد تعهد دولس به یزکمر کاز استقراض دولس از بان یها عمدتا ناشین بدهیاسس. ا یبه بانک مرکز یدولت یهاشرکس

بزه موسسزات و  ییبزه دولزس و وام و اعت زار اعطزا ییپشزتوانه اسزکناس(، وام و اعت زار اعطزا یزی)دارا یقه  واهرات ملیوث
ن بازپرداخس توسط دولزس یها آن اسس که تضمیین دارایا ی گیباشند. وی( میدولت یهاکر از بانی)به غ یدولت یهاشرکس

 را دارند. 
ه کزسس و در صورت یچ یزکمر کدولس به بان یهایبده یس فقهیه اوال ماهکشود آن اسس یه مطرح مک یحال سوال

، صزورت یزکزمر کدولزس از بانز یهابرداشزس یرسزد تمزامیبه نظر مل اسس؟ یا قابل تنزین دارد، آیس دیها ماهین بدهیا
د. ال تزه در ا زرا یزنمایپزول قزرض م یزکزمر کخود از بان ینگیتت نقدکحل مش یدولس عمت برا یعنیدارد. « استقراض»
 یدولزس بزرانزد. مزثت کیماد نمزیس استقراض ایدر ماه یه تفاوت ماهوکرد یپذیاز استقراض صورت م یمختلف یهاو یش

را در قالزی  یو زوه یزکزمر کماهانزه، از بانز یهاارانزهیمزرت ط بزا  یهزاتت خود، مانند انمزام پرداخسکاز مش یحل برخ
س یزن تنخزوا  ماهیز، و زو  را بزاز گردانزد. ایها به صورت موقّس استفاد  کرد  و پزس از مزدتکند تا از آنافس مییتنخوا  در

س آن یزه ماهکدانند ین قرارداد میطرف یه بدون قرارداد انمام شد ، ولک یصورت قرض یعنیدارد. « یصورت قرض معاطات»
 قرض اسس. 

ن بزر یزد یعنزیل آن به شخص ثالر و ود دارد. یان تنزکشود، امیماد مین در ذمّه ایه در عقد قرض، دکنیبا تو ه به ا
ن یزدر ا یل اصلکند. اما مشکل ی)مثت عموم مردم( تنزتواند آن را نزد شخص ثالر یم یزکمر کذمّه دولس مسلّم بود  و بان

د، یزرا اسزتقراض نما یو زوه یزکزمر کل از بانک یدارن رو، اگر به عنوان نمونه، خزانهیاسس. از ا« سکیاتحاد مال»حالس 
 (.  یل آن و ود ندارد )تنها صورت قرض و ود دارد نه قرض واقعیان تنزکبود  و ام ین صورید

ن واحزد( و یبرابزر اسزس )متعزامل یس حقوقیل، شخصک یدارو خزانه یزکمر کس بانیحالس شخصن یدر واقع، در ا
ه کز یسند یزکمر کا بانیه گوکافتد آن اسس یه مک ین، اتفاقین دیل ایدر تنز یعنیگر شوند. یدیکن یگزیتوانند  این دو میا

 را.  یگرید یرد  و نه سند شخص حقوقکل یباشد را تنزیمتعلق به خودا م
 یتوانزد بزر روینم یعنزین ابزار  هس عملیات بازار بزاز بهزر  ب زرد. یتواند از اینم یزکمر کبا تو ه به این مسئله، بان

آوری ن منتشر نمود  و با فروا این نزوع صزکوک بزه عمزوم مزردم، بزه  مزعیع دیب کوکص یزکمر کدولس به بان یهایبده
 یهارممموعزهیاز ز یکزیمنابع و اعمال سیاسس پولی انق اضی اقدام ورزد. چزرا کزه اگزر چنزین کزاری انمزام دهزد، در واقزع 

زپرداخس اصل و زیزاد  را (، بایدارها )مثت خزانهرممموعهیگر از زید یکیرد  و ک( از مردم استقراض یزکمر کدولس )بان
 بر عهد  دارد که از منظر فقهی قابل پذیرا نیسس.   

 
 یزکمر کبه بان یخصوص یهاکبان یل بدهی* تنز

 یزکزمر کبزه بانز یخصوصز یهاکبان یهایدارد، بده یز اثرگذارین یه پولیه در پاک یزکمر کدسته دوم مطال ات بان
افزس یدر یزکزمر کا بزدون قزرارداد از بانزیزها ین بزدهیزه اکزن صزورت اسزس یبزدن رابطه یران در ایشور اکباشد. تمربه می
نامنزد. در یم یرا خط اعت ار یرا اضافه برداشس و دوم یرد. در عمل، اولیپذیه بر اساس قرارداد صورت مکنیا ایشود و یم

 شود. یهر دو حالس پرداخته م یل فقهیادامه به تحل
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 مورد او : اضافه برداشت 
د  یزرد، اضزافه برداشزس نامیه بزدون قزرارداد صزورت پزذکز یخصوصز یهزاکبزه بان یزکزمر کبانز یهاه پرداخسیلک

هزا( انش )در اتاق کلزر  هزس ت زادل پایاپزای چسیمشتر یهاسچ یه برخیمتعهد به تصف یخصوص کبان یسشود. مثت یم
موظف به تودیع سهرد  قانونی نزد بانک مرکزی بود ، امزا ار ندارد. یا اینکه به صورت هفتگی کن یا یبرا یباشد، اما منابعیم

 کنزد و عمزت بانزکیهزا را صزادر مزسه چیدستور تصزف یزکمر کن حالس بانیبه هر دلیل این کار را انمام نداد  اسس. در ا
همزرا  د )حساب بانک مذکور نزد بانک مرکزی را به میزان اصل منابع پرداخس شزد  ینمایمه میدرصد  ر 3۳را  یخصوص

 کند(. با  ریمه منفی می
قزرض »ن رابطزه، یزا ین عقزد بزرایتریزسرسزد نزدیسس؟ به نظر مین رابطه چیا یس فقهیه ماهکحال سوال این اسس 

ه تزا کزنزد کیاعزتم مز کبه صورت نانوشته به بان یزکمر کبان یعنیباشد. یم« یدرصد 3۳روز  با و ه التزام  یس یمعاطات
 یزکزمر کد، بانزیار گردکن یند. اما اگر مم ور به اکمرا عه  یزکمر کخود به بان ینگیل نقدکحل مش ید براین ن اکحد مم

 یدرصزد 3۳مزه یان روز قزرض بازگردانزد  نشزود، مشزمول  ریزروز  قزرض دهزد و اگزر تزا پا یزسحاضر اسس به صزورت 
 .  0گرددیم

ل نزد شخص ثالزر و اعمزال یس تنزی، قابلیزکمر کبه بان یخصوص یهاکون بانین دیا ایآ»ه  کحال سوال این اسس 
در  یزکزمر کبزه بانز یخصوصز یهزاکبان یه بزدهکزن سوال مث س اسس  چرا یپاسخ به ا«. را دارد؟ یانق اض یاسس پولیس

 یآورل نززد شزخص ثالزر و  مزعیزس تنزیزن قابلیزن دیزنزد و اکیماد مین ایس قرض داشته و دیحالس اضافه برداشس ماه
 کن، بانزیزطزرف د یزسه کزس و زود نزدارد. چزرا کیزل اتحزاد مالکنما مشزیه در اکرا دارد. واضح اسس  از اقتصاد ینگینقد
انش بزه یل مشزترکیزه بزه عنزوان وکزاسزس  یخصوصز کیگزر، بزانیبزود  و طزرف د یدولت یس حقوقیبه عنوان شخص یزکمر

 باشد.  یس مشغول میفعال
 

  یمورد دو : خطوط اع بار
شزود. ید  میزنام یه با قرارداد انمام شد  باشزد، خزط اعت زارک یخصوص یهاکبه بان یزکمر کبان یهایه پرداختیلک
را از  ین حالزس و زوهیزد دارد. در اکیزخاص تا یاپرو   یگر، بر ا رایل دیا به هر دلیبه سفارا دولس  یزکمر کمثت بان

 ین مزالین و و   هس تزامیاز ا کبانن یدهد تا ایقرار م یخصوص کار بانیبا نرخ سود مشخص در اخت یق خط اعت اریطر
 ند. کپرو   مورد بحر استفاد  

گذاران گر سزهرد یهمانند د یزکمر کبان یعنیاسس. « السکو»شود ین حالس استفاد  میه در اک یرسد عقدیبه نظر م
 کبزه بانز کتوسزط بانز ید. سزود پرداختزیس نمایدهد تا با آن فعالیقرار م کار بانیرا در اخت ی، و وهیالتکو یهادر سهرد 

اسزس )ال تزه نزرخ سزود  یه گزذاریسزرما یهار دارنزدگان سزهرد یبه سا یپرداخت یالحساب و قطعیز مشابه سود علین یزکمر
 باشد(. یگذارهیسرما یهاتر از نرخ متعارف سهرد نیپائ یعنیباشد   یحین اسس تر کمم یخطوک اعت ار

ل یزس تنزیزقابل یخصوصز یهزاکبزه بان یزکزمر کبانز یخطزوک اعت زارون حاصزل از یا دیآ»ه  کحال سوال این اسس 
 کو بانز یزکزمر کن بانزیبز یقزیحق ینید ین حاصل از خطوک اعت اریه دکز مث س اسس. چرا ین سوال نیپاسخ به ا«. دارد؟

ه در کزد تو زه نمزود یزسزس. ال تزه باینمزا قابزل تصزور نیز در ایزس نکیل اتحاد مالکل دارد  مشیس تنزیبود  و قابل یخصوص
ه حزال شزد  باشزد. امزا کزل نمزود یزرا تنز یزکزمر کبزه بانز یخصوصز کبانز ید تنها آن بخزش از بزدهیبا یالتکو یهاسهرد 

نزد(، کسی کند  یل در آکیبه عنوان و یخصوص که قرار اسس بانک ییل نگرفته اسس )مانند سودهاکه هنوز شک ییهایبده
 ل ندارند. یس تنزیقابلاند ل نشد ین ت دیچون هنوز به د

                                                           
ع خزارج از رسزد کزه در  زای خزود نیزاز بزه بحزر دارد. پزرداختن بزه ایزن موضزو. ال ته از منظر فقهی، ش هه ربا در چنین معامتتی  دّی به نظر می0

 تواند موضوعی برای تحقیقات آیند  به حساب آید. اهداف این تحقیق بود  و می
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  یزکمر کبه بان یدوت  یهاکبان یل بدهی* تنز

 کشزور بزه بانزک یدولت یهاکبان یهایبه شدت اثرگذار اسس، بده یه پولیه در پاک یزکمر کدسته سوم مطال ات بان
 یزکزمر کقزرارداد از بانزا بزدون یزها ین بدهیه اکن صورت اسس یشور بدک کیز تمربه نظام بانینما نیباشد. در ایم یزکمر
نامنزد. یم یرا خزط اعت زار یرا اضافه برداشس و دوم یه اولکرد  یپذیه بر اساس قرارداد صورت مکنیا ایشود و یافس میدر

ل پزرو   یزمکه بزه سزفارا دولزس و  هزس تکزن بزود  کمسز کر مزرت ط بزا بانزیزها در چند سال اخین بدهین مورد ایمهمتر
ه یز، در حزال حاضزر حزدود چهزل درصزد پایزکزمر کاسس. بر اساس گزارا منتشر شد  بانز رفتهیصورت پذ« ن مهرکمس»

. در 0باشزدین محل میاز ا ی( صرفا ناشیارد تومانیلیصد هزار میک یه پولیارد تومان از پایلیشور )حدود چهل هزار مک یپول
 شود. ین مسئله در دو حالس پرداخته میا یل فقهیادامه به تحل

 
 اضافه برداشت مورد او : 

رد، اضزافه یه بزدون قزرارداد صزورت پزذکز یدولتز یهزاکبزه بان یزکمر کبان یهایه پرداختیلکق ل،  یهامشابه حالس
ار کزن یزا یبزرا یباشزد، امزا منزابعیانش میمشزتر یهاسچ یه برخین متعهد به تصفکمس کشود. مثت بانید  میبرداشس نام
مزه یدرصزد  ر 3۳ن را کمسز کنزد و عمزت بانزکیهزا را صزادر مزسه چیدسزتور تصزف یزکزمر کن حالزس بانزیزندارد. در ا

باشزد. یم« یدرصزد 3۳روز  بزا و زه التززام  یزس یقزرض معاطزات»ن رابطه، یا ین عقد برایتریسز نزدینما نید. در اینمایم
خزود بزه  ینگیل نقدکحل مش یبراد ین ن اکه تا حد ممکند کین اعتم مکمس کبه صورت نانوشته به بان یزکمر کبان یعنی

روز  قرض دهد و اگزر  یسحاضر اسس به صورت  یزکمر کد، بانیار گردکن یند. اما اگر مم ور به اکمرا عه  یزکمر کبان
 گردد.یم یدرصد 3۳مه یان روز قرض بازگرداند  نشود، مشمول  ریتا پا

«. را دارد؟ یانق اضز یاسزس پزولیس و اعمزال سل نززد شزخص ثالزیزس تنزیون قابلین دیا ایآ»ه  کحال سوال این اسس 
س یزدر حالزس اضزافه برداشزس ماه یزکزمر کبزه بانز یدولت یهاکبان یه هر چند بدهکاسس  چرا  ین سوال منفیپاسخ به ا

از اقتصزاد را دارد، امزا  ینگینقزد یآورل نززد شزخص ثالزر و  مزعیس تنزین قابلین دیند و اکیماد مین ایقرض داشته و د
 یدولتز یس حقزوقیبه عنزوان شخصز یزکمر کن، بانیطرف د یسه کس موا ه اسس. چرا کیل اتحاد مالکل با مشیتنزند یفرآ

از دولزس بزه بخزش  یا بخشزیزن حالزس گویزن در این( اسس. بنابراکمس ک)مانند بان یدولت کبان یسز یگر نیبود  و طرف د
ع یزح اسزس )تنهزا صزورت بیبزود  و ناصزح ین صوریع دیب هکافته اسس یدسس  یل آن به منابعیداد  و با تنز یگر آن سندید

 و ود دارد(. 
 

  یمورد دو : خطوط اع بار
شزود. مزثت ید  میزنام یه با قرارداد انمام شد  باشد، خط اعت زارک یدولت یهاکبه بان یزکمر کبان یهایه پرداختیلک

نزار اضزافه کن رو، در ید داشته اسس. از اکیمهر تان کپرو   مس یر به سفارا دولس، بر ا رایدر چند سال اخ یزکمر کبان
قزرار گرفتزه و از  کن بانیار ایبا نرخ سود مشخص در اخت یز تحس عنوان خط اعت ارین ین، و وهکمس کبان یهابرداشس

 پرو   مورد بحر استفاد  شد  اسس.  ین مالین و و   هس تامیا
گذاران در گر سزهرد یهمانند د یزکمر کبان یعنیالس اسس. ک، ود یه استفاد  گردک یز عقدینما نیرسد در ایبه نظر م

ن بزه کمسز کتوسط بانز ید. سود پرداختیس نماین قرار داد  تا با آن فعالکمس کار بانیرا در اخت ی، و وهیالتکو یهاسهرد 
اسزس )ال تزه نزرخ  یه گزذاریسزرما یهار دارنزدگان سزهرد یبه سا یپرداخت یالحساب و قطعیز مشابه سود علین یزکمر کبان

 باشد(.یم یگذارهیسرما یهاتر از نرخ متعارف سهرد نیپائ یعنیاسس   یحین مهر تر کمس یسود خطوک اعت ار

                                                           
 .  هس دریافس اطتعات تکمیلی، به تارنمای بانک مرکزی مرا عه شود.   0
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«. ل دارد؟یزس تنزیزقابل یدولتز یهاکبه بان یزکمر کبان یون حاصل از خطوک اعت اریا دیآ»ه  کحال سوال این اسس 
دا یزن پیزس دیماه یزکمر کاز مطال ات بان ینما هم هر چند در طول زمان بخشیه در اکاسس. چرا  ین سوال منفیپاسخ به ا

 .  0سازدیموا ه م یفقه یند انتشار اوراق را با چالش  دّیس فرآکیل اتحاد مالکند، اما مشکیم

 راهکار برطرف نمودن چاتش اتحاد ماتکیّت در صکوک بید دین بانک مرکزی - 

تحاد مالکیّس امکزان انتشزار صزکوک بیزع دیزن بزر روی مطال زات بانزک مرکززی از همان طور که متحظه شد به دلیل ا
هزای دولتزی های دولتی، و ود ندارد. اما با تو ه به اینکه بسزیاری از مطال زات بانزک مرکززی مزرت ط بزا بانکدولس و بانک

 یّس راهکاری ارائه کرد؟ توان  هس رفع چالش اتحاد مالکشود آن اسس که آیا میباشد، لذا سوالی که مطرح میمی
توان ارائه نمود آن اسس که بانک مرکزی به  ای آنکه مسزتقیما بزر روی بزدهی دولزس یزا در این رابطه پیشنهادی که می

های مزذکور، اسزناد مطال زاتی )ماننزد های دولتی صکوک بیع دین منتشر کند، از این نهادهزا بخواهزد کزه معزادل بزدهیبانک
اص غیردولتی طلی دارند را در اختیار این بانک بگذارند و بانک مرکزی بر م نای ایزن اسزناد اقزدام چس و سفته( که از اشخ

 به انتشار صکوک بیع دین نماید. 
ن( بخواهززد تزا بخشززی از مطال ززات کمسز ک)ماننزد بانزز یدولتزز یهزاکتوانززد از بانبزه عنززوان نمونزه، بانززک مرکززی می

ش بزه یهایدرآورد  و آن را در مقابزل بزده کتسهیتت مسکن مهر را به صورت بلوکنند  خود از مشتریان دریافس یتتیتسه
بر م نای این اسناد حقیقی، اقدام به انتشار صزکوک بیزع دیزن  یزکمر کقرار دهد و بان یزکمر کار بانیما در اختیکصورت 

 در بازار بین بانکی نماید. 
تواند صرفا با یس سند قزانونی الزم به ذکر اسس که انتقال اسناد مطال اتی بانک مسکن از مشتریان به بانک مرکزی، می

نزد ( از ین )در سزه سزال آکمسز کارد تومزان از مطال زات بانزیزلیتوان معادل د  هزار میسند م یسانمام شود. مثت صرفا با 
رنززدگان یتت گیانززه تسززهین مطال ززات بززه صززورت اقسززاک ماهیززه اکززر )ن مهززکرنززدگان مسززیتت گیاز تسززه یتعززداد مشخصزز

ع یزب کوکد مطال ات، اقدام به انتشزار اوراق صزی د سبه عنوان مال یزکمر کمنتقل نمود و بان یزکمر کباشد(، را به بانیم
آن  یتوانزد بزر روینمگزر ین دکمسز ک، بانزیزکمر کبان کوکنما پس از انتشار صیها خواهد نمود. ال ته در اآن ین بر روید

 ند. ک( منتشر یمستقل )مثت اوراق رهن کوکداد  اسس، ص یزکمر که سند آن را به بانکان یدسته از مطال ات خود از مشتر
تززوان در مززدت دارد. امززا بززه منظززور حززل مشززکل اتحززاد مالکیّززس بززه صززورت اساسززی، میپیشززنهاد ق ززل، ماهیززس کوتا 

رکس نمود تا بانک مرکززی را کزه در حزال حاضزر ماهیزس حقزوقی شزرکس دولتزی )بزا مدت و بلندمدت به این سمس حمیان
صددرصد سهام دولتی( دارد، به نهاد عمومی غیردولتی ت دیل نمود. در این صورت عمت چالش اتحاد مالکیّزس بزین دولزس 

ه حزل چزالش اتحزاد مالکیّزس و بانک مرکزی از بین خواهد رفس. الزم به ذکر اسس که این مسئله، نزه تنهزا از منظزر فقهزی بز
گذاری پولی موفزق نیاز سیاسسترین پیشانمامد، بلکه از منظر اقتصادی نیز به باال رفتن استقتل بانک مرکزی )که اصلیمی

 .  2نمایداسس( کمس شایانی می
 

  

                                                           
باشزد کزه توسزط دولزس تزامین شزد  اسزس و های دولتی، مسئله اتحاد مالکیس صرفا محدود به آن بخش از منابع بانک مزی. الزم به ذکر اسس که در رابطه با بانک0

اند از  سزرمایه باشد که ع ارتای از یس بانک دولتی( در ممموع دارای سه بخش میگردد. به عنوان مثال، منابع بانک مسکن )به عنوان نمونهشامل منابع مردم نمی
های مردم. مقوله اتحاد مالکیس صزرفا نزد بانک مسکن و نهایتا سهرد  های دولس و موسسات دولتیبانک )که صددرصد آن توسط دولس تامین شد  اسس(، سهرد 

 های عموم مردم که بر اساس عقود استمی )مانند وکالس( پذیرفته شد  اسس.یابد و نه سهرد های دولتی معنا میبر روی سرمایه دولس و سهرد 
باشد که نیازمنزد تحقیقزی مسزتقل اسزس. هزر چنزد در ایزن قسزمس دالیزل . الزم به ذکر اسس که مسئله اتحاد مالکیس از مسائل پیدید  از منظر فقهی و حقوقی می2

یین نمود. صکوک بیع دین با فرض توان بحر را در دو حالس ت گوناگونی در تائید این مسئله مطرح شد، اما اگر همدنان در رابطه با آن ش هه و ود داشته باشد، می
هزای حلیزاز بزه را و ود اتحاد مالکیّس و با فرض ن ود اتحاد مالکیّس. اگر فرض شود اتحزاد مالکیّزس و زود نزدارد، ابززار بزه طزور کامزل کزارکرد خواهزد داشزس و ن

 ین قسمس مطرح شد، استفاد  کرد. حلی که در اتوان از را  ایگزین نیسس. اگر هم فرض شود که اتحاد مالکیّس و ود دارد، می
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 تحلیل اق صادی -و
باشزد. چزرا رسد این ابزار نیز از قابلیّس کافی  هس تامین معیارها و ضوابط عملیات بازار بزاز برخزوردار میبه نظر می

تواند دارای نرخ قطعی و از پیش تعیین شد  باشد. بزدین معنزی کزه پزس از آنکزه در بزازار بزین بزانکی که صکوک بیع دین می
 گردد. ج میارائه گردید، نرخ آن به صورت قطعی استخرا

از منظر ریسس نیز به دلیل آنکه بانک مرکزی ناشر این اوراق بود  و ضامن بازخرید اوراق به قیمس اسمی در سررسید 
باشزند. عزتو  بزر ایزن، صزکوک بیزع دیزن باشد، لذا این دسته از اوراق مشابه اسناد خزانه از حداقل ریسس برخزوردار میمی
مدت، مثت سه روز  یا هفتگی )و حتی یس روز ( منتشر شزود و ایزن قابلیّزس ابززار را ار کوتا های زمانی بسیتواند در باز می

گذاری نیز ابزار صکوک بیع دیزن از ظرفیزس برد. از منظر قابلیّس معامله در بازار، نقدشوندگی و قابلیّس وثیقهدر عمل باال می
آوری نمزود  بزه تملیزس ایزن بانزک فزروا ایزن اوراق  مزع کافی برخوردار اسس. همدنین، منابعی که بانک مرکززی در اثزر

 تواند به راحتی آن را بلوکه نماید.درآمد  و می
های فیزیکزی ن زود  و الزم به ذکر اسس که صکوک بیع دین بر ختف سایر انواع صکوک، نیازمند نقل و انتقال دارایی 

ند. از منظزر حسزابداری نیزز شزیو  حسزابداری ایزن اوراق مشزابه کاین به ساد  بودن فرآیند ا رایی استفاد  از ابزار کمس می
 باشد.  اوراق قرضه متعارف می

 گیرین یجه -۵
هزای مرکززی گذاری پزولی متعزارف و همدنزین تمربزه بانکدر این پ وهش عملیات بازار باز بر اساس دانش سیاسزس

لیل فقهی آن، امکان اسزتفاد  از ابزارهزای متعزارف کشورهای گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفس و تتا گردید تا ضمن تح
آن اسزس کزه هزر چنزد در  ترین یاف اه ایان پاژوهشاصالیعملیات بازار باز، در چارچوب اسزتمی مزورد بحزر واقزع شزود. 

تزوان انزواعی از چارچوب فقه استمی امکان استفاد  از اوراق قرضه متعارف  هس عملیات بازار بزاز و زود نزدارد، امزا می
هزای اقتصزادی و کزارکردی نسز تا مشزابه(  هزس راق بهادار استمی )صکوک( را به عنوان ابزارهای  زایگزین )بزا وی گیاو

 توان به نتایج ذیل نیز اشار  نمود. گذار پولی، پیشنهاد نمود. در کنار این نتیمه اصلی، میاستفاد  سیاسس
 حاضزر تقری زا در تمزامی کشزورهایی کزه دارای چزارچوب  هایی کزه دارد، در حزالعملیات بازار باز، به دلیل مزیّس

انزد از  سزازگاری بزا منطزق بزازار، هزا ع ارتشود. برخی از مهمترین ایزن مزیّسسیاسس پولی هستند، مورد استفاد  واقع می
 پذیری و سادگی. گذار، سرعس باال، قابلیس در تامین اهداف، بازگشسابتکار عمل باالی سیاسس

  هزای خاصزی برخزوردار توانند م نای عملیات بزازار بزاز واقزع شزوند کزه از وی گیاز اوراق بهادار میصرفا آن دسته
مزدت، اند از  حداقل ریسس، نقدشزوندگی، قابلیّزس معاملزه در بزازار، دور  زمزانی کوتا ها ع ارتباشند. برخی از این وی گی

 گذاری. هنرخ بهر  قطعی، قابلیّس بلوکه نمودن منابع و قابلیّس وثیق
 دهزد کزه ایزن کشزورها نشزان میگذاری پولی و عملیات بازار باز در کشزورهای توسزعه یافتزه بررسی تمربه سیاسس

 دهنزد. در ایزن دسزته از کشزورها بانزکهای پزولی را مزورد اسزتفاد  قزرار میتقری ا چارچوب مشابهی بزرای اعمزال سیاسزس
اوراق بهادار دولتی وارد شزد  و بزا خریزد و فزروا اوراق بهزادار بزه عملیزات مرکزی  هس عملیات بازار باز در بازار ثانویّه 

ورزد. از این رو به دلیل و ود عمزق کزافی در بازارهزای ثانویّزه اوراق بهزادار دولتزی و و زود سزایر شزرایط بازار باز اقدام می
 مرکزی و ود ندارد.  الزم، عمت نیاز به انتشار اوراق بهادار توسط بانک

 دهد که هر چند در این کشزور نیزز تقری زا بی تمربه کشور تایلند )به عنوان یس کشور در حال توسعه( نشان میارزیا
گردد، اما با این حال به دلیل ن زود عمزق کزافی در بزازار ثانویّزه اوراق بهزادار، گذاری پولی ا رائی میچارچوب نوین سیاسس

 کند. ها( به موفقیس عملیات بازار باز کمس میر سایر روابانک مرکزی با انتشار اوراق بهادار خود )در کنا
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 رسد این مسئله که بانک مرکزی از اوراق بهادار دولتی  هس عملیزات بزازار بزاز اسزتفاد  کنزد و یزا اینکزه به نظر می
رفا یزس گذاری پزولی نیسزس. چزرا کزه عملیزات بزازار بزاز صزخود مستقیما اوراق منتشر کند، مسئله اصلی در مقوله سیاسس

 شیو  ا رائی اسس و آنده مهم اسس توانمندی بانک مرکزی در تغییر نرخ ابزار )بهر ( در راستای اهداف تورمی اسس. 
  هر یس از اوراق بهادار بانک مرکزی و دولس  هس عملیات بازار باز نقاک قوت و ضعف مخصوص به خزود دارد

گذار پزولی بایزد بزا تو زه بزه توان گفس آن اسزس کزه سیاسزسآنده می توان گفس کدام شیو  بهتر اسس.و لذا به طور کلّی نمی
شرایط بازارهای پولی و مالی، در رابطه با انتشزار مسزتقیم اوراق بهزادار بانزک مرکززی و یزا اسزتفاد  از اوراق بهزادار دولتزی 

  هس عملیات بازار باز تصمیم بگیرد.  
  گذاری پزولی بزر اسزاس عقزد قزرض استفاد   هس سیاسس های عملیاتی مورداز منظر ماهیس حقوقی، عمد  شیو

یابد و با تو ه به اینکه این عقد در نظزام حقزوقی غربزی کزامت پذیرفتزه شزد  اسزس، مشزکلی ایمزاد همرا  با بهر  سامان می
 کند. نمی

 در چارچوب فقه استمی بانک مرکزی از یس طرف باید اهداف صحیح و شزرعی را تعقیزی کنزد و از سزوی دیگزر 
های مزورد تواند از هر نوع وسیله و رابطزه مزالی اسزتفاد  کنزد. در واقزع بایزد چزارچوب سیاسزس پزولی، ابزارهزا و شزیو نمی

 استفاد  نیز از مشروعیس فقهی برخوردار باشند. 
 زی. در شود و یا با استفاد  از اوراق قرضه بانک مرکزعملیات بازار باز یا با استفاد  از اوراق قرضه دولتی انمام می

هزای دارای حالس اول، به لحاظ حقوقی بانک مرکزی در بازار ثانویّه وارد شد  و اوراق دولتی که در اختیار دارد را نززد بانک
کند )عملیات ان سزاطی(. در ها در اختیار دارند را تنزیل میکند )عملیات انق اضی( و یا اوراقی که بانکمازاد منابع تنزیل می
باشزد کزه از نظزر شزرعی قابزل می «بیاد دیان اصال و بهار  اوراق قرضاه دوت ای»عامله از منظر حقوقی هر دو صورت این م

پذیرا نیسزس. در حالزس دوم نیزز بانزک مرکززی سزند بزدهی خزود را منتشزر نمزود  و آن را در بزازار بزین بزانکی در اختیزار 
 باشد که شرعا  ایز نیسس. دهد که به لحاظ حقوقی قرض همرا  با بهر  میهای نیازمند قرار میبانک

 توانند م نای عملیزات بزازار بزاز واقزع شزوند کزه در چارچوب بانکداری استمی، صرفا آن دسته از اوراق بهادار می
معیارها و ضوابط فقهی را به طور کامل تامین کنند. منظور از معیارهای فقهی هم شامل ضوابط عمومی فقهی کزه در تمزامی 

گردد )مانند  حرمس ربا ، حرمس غزرر، حرمزس ضزرر و حرمزس اکزل مزال بزه باطزل( و هزم ضزوابط عقود  ریان دارند، می
اختصاصی قراردادها )مانند  اختصاص مضاربه بزه تمزارت، عزدم امکزان فزروا م یزع سزلف ق زل از سررسزید، ممنوعیزس 

 العینه و غیر (. بیع
  شود. بزه همزین  هزس تمزامی اوراق خاص انمام میعملیات بازار باز اساسا عملیاتی در بازار پول بود  و با هدفی

مو ود در بازارهای پول و سرمایه برای این عملیات قابلیّزس اسزتفاد  نزدارد. اوراق مناسزی بزرای ایزن عملیزات الزم اسزس 
انزد عتو  بر مشروعیس فقهی، ضوابط اقتصادی و مالی مشخصی را نیز تامین کنند. برخی از مهمتزرین ایزن ضزوابط ع ارت

مدت، نرخ بهر  قطعی و از پیش تعیین شد ، قابلیّس بلوکه نمزودن منزابع، نقدشزوندگی،   حداقل ریسس، دور  زمانی کوتا از
 گذاری.قابلیّس معامله در بازار و قابلیّس وثیقه

   زای داد  شزوند، آنگزا   ایعقود غیران فاعی، عقود مشارک ی و عقاود مبادتاهاگر کلیه عقود استمی در سه گرو 
ای از ظرفیس کافی برای طراحی ابزار عملیات بازار باز برخوردارنزد. در واقزع عقزود توان مدّعی بود که صرفا عقود م ادلهمی

های مهم ابزارهای عملیات الحسنه و وقف(، اساسا فاقد عنصر نرخ سود بود  و لذا یکی از وی گیغیرانتفاعی )مانند  قرض
)نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شد ( را ندارند. ابزارهای م تنی بزر عقزود مشزارکتی )ماننزد  مشزارکس، مضزاربه، بازار باز 

شوند. چرا کزه در رابطزه بزا ایزن عقزود نیزز امکزان مزارعه و مساقات( نیز از ممموعه قابل تصور  هس ابزارسازی خارج می
هایی هسزتند کزه مزدیریس تو  بر این، ایزن عقزود ذاتزا دارای ریسزستعیین دقیق نرخ سود معامتت از ابتدا و ود ندارد. ع

انمامزد. هایی اسس که به صوری شدن استفاد  از ایزن عقزود میپذیر نیسس و یا اینکه مستلزم استفاد  از شیو ها یا امکانآن
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ت بزازار بزاز دارای ظرفیّزس ای )ماننزد مرابحزه، ا زار  و  عالزه( بزرای ابزارسزازی  هزس عملیزابنابراین صرفا عقزود م ادلزه
 باشند.می

 ای، انواع مختلفی از اوراق بهادار استمی )صکوک(  هس تزامین مزالی دولزس و توان با استفاد  از عقود م ادلهمی
عملیات بازار باز بانک مرکزی در بزازار ثانویّزه، طراحزی نمزود. در ایزن نزوع از اوراق دولزس در بزازار اولیّزه اقزدام بزه انتشزار 

ک در بازار بین بانکی )بازار پول( نمزود  و بانزک مرکززی نیزز بزا ورود در بزازار ثانویّزه و خریزد و فزروا اوراق بهزادار صکو
 نماید. دولس، اقدام به اعمال سیاسس پولی می

  استفاد  از اوراق بهادار دولس  هس عملیات بازار باز توسزط بانزک مرکززی، نیازمنزد آن اسزس کزه انزواع گونزاگون
ها و سررسیدهای مختلف )ال ته زیزر یزس سزال( و زود داشزته باشزد. بزه ع زارت دیگزر، پزیش نیزاز ای با نرخ ادلهصکوک م

استفاد  از صکوک دولس آن اسس که بازار پول )بازار بین بانکی( از عمق کافی برخوردار باشد. اما در کشوری مثل ایران کزه 
نتشار صکوک دولس در بزازار اولیّزه و ورود بانزک مرکززی در بزازار ثانویّزه، بازار پول از عمق کافی برخوردار ن ود ، پیشنهاد ا

 مدت امکان تشکیل چنین بازاری با عمق کافی و ود ندارد. مدت یا بلندمدت اسس. در واقع در کوتا پیشنهادی میان
  باشزد. امزا مدت  هس انمام عملیات بازار باز، انتشار صکوک توسط بانک مرکزی در بزازار اولیّزه میپیشنهاد کوتا

هزای سزودد  بزرای اوراق بهزادار بانزک این مسئله با چالشی اساسی موا زه اسزس و آن مشزکل بزودن تشزکیل اسزتخر دارایی
نیسس که به دن ال حداکثر نمودن سود اقتصادی خود باشزد و لزذا باشد. چرا که بانک مرکزی اساسا بانکی تماری مرکزی می

های سودد  زیادی  هس تشکیل استخر دارایی برخوردار نیسس. این خود طراحی اوراق بهادار بانک مرکزی عمت از دارایی
ک مرکززی یکزی از توان ابزارهای معدودی در این رابطه طراحی کرد که صکوک بیع دیزن بانزمیبا این حال کند. را سخس می

 باشد. ها میآن
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 های پژوهشی فهرست گزارش
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان
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 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 2114های 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

1393 

 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 2114بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانیاییتحلیل پو

 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 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش 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
لی بهادر، حسین باستانزاد، حسین ،عحمید زمان زاده

 توکلیان

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) 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 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

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

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

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

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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 
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 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 1391-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1391ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1391های 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

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

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

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1391و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 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 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 

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

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 زمستانه بانکداری اسالمیهای اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه مدیریت 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 اسالمیتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

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

 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 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

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

 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-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1391) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1391)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1391) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1391) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1391) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1391) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1391) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1391) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 برخی کشورهای منتخببورس اوراق بهادار در ایران و 

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

 مهدی منجمی 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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