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چکیده
با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال  ،۲۶۳۱تصور عمومی آن بود که ربا از ساختار نظام بانکی به طوور
کامو رخوور بتب وته و بانکووداری اسوممی در سو ج مام ووه رمم تموا سوودا اسورش امووا

سور زمان،

ووتتداتت سوودن

ف الیرهای بانکی توام با بهروز نشدن قووانی و مقوترات موتتط و عودم تکامو ندادهوای نظوارتی متناسوب بوا نیازهوای
بانکداری بدون ربا ،ای تصور را تا ردی مخدوش ساخته اسرش ای تحقیق تمش دارد تا مدمتتی موانع رو

ربوا از

نظام بانکی را سناسایی نمودا و توصیههایی را مدر اصمح مشممت و نواقص مومود پیشنداد نمایدش

مقدمه
اصلیتتی ت اوت بی بانکوداری اسوممی و بانکوداری مت وار

در ایو اسور کوه در بانکوداری مت وار

تموام و یوا

اکثتیر عقود در عتصه تجدیز و تخصیص منابع و خدمات بانکی ،مطتنی بت قتض همتاا با موازاد سوامان میابود اموا در
بانکداری اسممی ،با تومه به تحتیم ربا ،باید عقوود سوتعی دی وت موای زی ایو روش وتددش بوت هموی اسوا
انقمب اسوممی ،بانکوداری مت وار

پوا از

بوت مطنوای مووازی و م یارهوای فقدوی موورد ارزیوابی قوتار تفورش هوت ق ومر از

ف الیرهای مت ار که با موازی فقدی ناساز ار بود و سطده ربا در آن ومود داسر ،تغییت یافور و سویواهای موای زی
متناسب با م یارهای فقدی م تفی سدش
در واقع هد

اصلی ایجاد نظام بانکی بدون ربا بودش بدی م نا که بانک با همان م دوم اقتصاد سوتمایهداری ر و

سود ،لم عنصت ربا از آن ر
کتدن نظام بانکی و ر

تددش با ای رویموتد (اصومح عملیوات بوانکی مت وار

اقوداماتی در مدور اسوممی

ربا از آن به عم آمدش مدمتتی اقدام در ای راب ه ،تصویب قانون عملیوات بوانکی بودون ربوا

(بدتا بودش
بترسی تجتبه بانکداری بدون ربا در کشور نشان دهنودا ایو رقیقور اسور کوه رجوم شال هوا ،مشوممت و عودم
ان طاقهای ستعی بتخی از عملیات بانکی ،به اندازاای اسر که منجت به هم تایوی و مشوابدر قابو توموه نظوام بوانکی
کشور با بانکداری ربوی تدیدا اسرش از ای رو به متأت میتوان
وضع ایدا آل آن که در س ج

ور وضوع موموود بانکوداری اسوممی در کشوور بوا

تتدا در ادبیات نظتی اقتصواد و موالی اسوممی موورد توموه قوتار تفتوه اسور ،فاصوله

زیادی داردش
ای تحقیق س ی دارد تا پا از سناسایی موانع ر

ربا از نظام بانکداری کشوور ،راهمارهوایی سیاسوتی در مدور

اصمح و بدطود وض یر مومود توصیه نمایدش به نظت میرسد علر ر
در ادامه به آنها پتداخته میسودش
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نشدن ربا از سطمه بانکی مشوممتی اسور کوه

ربا از منظر فقه امامیه
آنچه در راب ه با عقود بانکی م تح اسر ،ربای قتضی و ربای در دی اسرش م دووم ربوا در قوتض عطوارت اسور از
استتاط زیادا در قتض خواا در ابتدای عقد باسد خواا در انتدای عقدش م دوم ربا در دی نیز عطارت ر از تأمیو بودهی
در مقاب تمدید مدلرش ای نوع ربا در همه عقود ماری و ساری اسرش بوه عنووان مثوال ،ا وت فوتدی در بیوع ن ویه ت دود
نماید در سترسید مقتر دی خوی
اضافهتت را نماید ،متتکب ف

را تأدیه نماید ،اما در موعد مقتر درخواسر تمدید مدلر در مقاب پتداخر مطلغوی

رتام ربوا سودا اسور ایو نووع ربوا اصو مرا ربوای مواهلی نامیودا میسوودش (موسووی

خمینی،بیتا ،جش ،۲صش ۵۶۵

موانع حذف واقعی ربا از نظام بانکی کشور
متور دستاوردهای امتای قانون عملیات بانکی بدون ربا طی سالیان
بانکها س ی نمودااند در ای ای نق
کشور ای ای نق

سته ،راکی از ایو م لوب اسور کوه تشوه

اساسی خود در تجدیز و تخصویص منوابع (در مدور سوممر و رسود اقتصوادی

نمایند ،اما ومود مشممت و تنگناهای ونا ون غیتقاب انکار در نظام بانکوداری کشوور ،وضو یر

نه شندان ایداآلی را ایجاد نمودا اسرش
ا تشه بانکداری اسممی در نوع م اممت و ارائه خدمات ،سطاهرهای زیادی با بانکداری مت ار

دارد ،بوه ونوهای

که اهی ای سطاهرها مح سؤال و استطاا میسود ،اما یک بانوک اسوممی بوتای دسوتیابی بوه اهودا

نظوام اقتصوادی

اسمم ،بت اسا

اصول و قواعدی مشخص در شارشوب ارموام سوتی ر و اخومق ف الیور میکنودش یموی از مدمتوتی

اصول و قواعد بانکداری اسممی ،ممنوعیر رباسرش سدت رتمر ربا در اسمم به ونهای اسور کوه بوه مثابوه منو
خدا و رسول (صلوات الله علیه و آله م تفی سدا اسرش ر اسیر م أله به نحوی اسر که ر
نظام بانکی ،اولی و مدمتتی
ر

بوا

مصادیق آن از بدنوه

ام در تحقق بانکوداری اسوممی بوه سومار میآیودش در اداموه بوه بتخوی از مدمتوتی موانوع

ربا از نظام بانکی کشور اسارا میسودش

 .۱نقص در مجموعه قوانین و مقررات نظام بانکی
پا از

سر بی

از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و امتایی سدن آن ،امتوزا میتوان با دیدی

بدتتی نواقص مومود در قانون را ممرظه کتدش بت ک ی پوسیدا نی ر که ای قانون در ستای سخر و ر اسی تدوی
و تصویب تدیدا و به همی دلی در کنار نقاط قوتی که دارد ،دارای نقاط ض ف خاصی نیز اسرش نیازهای مدیدی در
سه دهه اخیت متناسب با تغییت و تحوالت مدانی و با افزای
و بانکی ،ایجاد سدا و از آنجاکه ای نوع نیازها در

س ج نیازها و

تتداتت سدن کاربتدهای بخ های پوولی

سته اساسا موضوعیر نداسته اسر ل ا در قووانی و مقوترات نیوز

بازتابی نیافته اسرش
بت ای اسا

باید اذعان نمود که مشممت عملمتد بانکها در امتای بانکوداری بودون ربوا ،صوتفا بوه دلیو ضو ف

کارکنان بانک ،ض ف در نظارت و یا فقدان صتفه اقتصادی بوتای نظوارت نی ور بلموه بخو

3

مدموی از مشوممت در

نواقص و عدم مام یر مجموعه قوانی بانکی اسرش الطته منظور از مجموعه قوانی بانکی ،صتفا قانون عملیات بوانکی
بوودون ربووا مصوووب سووال  ۲۶۳۱نی وور بلمه منظووور مجموعووهای از قوووانی  ،بخشوونامهها ،آیی نامووهها ،مقووترات و
دستورال م های نظام بانکی اسر که نظام بانکداری را به لحاظ رقوقی پشتیطانی میکندش
به عنوان نمونه در بتخی بخشنامههای بانک متکزی تصتیج به تضمی نتخ سود علیالح اب میسود و یا از عطارت
«نتخ سود علیالح اب تضمی سدا» است ادا میسودش م نای ای عطارت آن اسر که خود قوانی بانکی نیوز ایو اموازا
را به بانکها میدهد که خم

مقتضای عقود رتکر نمایندش یا آنکه مادا  ۲۲آئی نامه مشارکر مدنی مصووب سوورای

پول و اعتطار ( ۲۶۳۱/۷۰/۲۲دارای اسمال فقدی اسر و ماهیر قتارداد ستکر را زیت سوال میبتدش در ای مادا آمودا
«ستیک با امضای ای قتارداد مت دد تدید مدیتیر منابع و مصار

موضوع مشارکر را بهنحوی به انجام رسواند کوه

در پایان دورا مشارکر ،سدمالشتکه مت لقه بانک/موس ه اعتطاری بوهعموا سوود ابوتازی موضووع مشوارکر ،اعمموی از
سوی ستیک ،ششش به ر اب بانک/موس ه اعتطاری منظور تددش در غیت ای صوورت ،سوتیک ملتوزم و مت دود تدیود توا
سدم الشتکه مت لقه بانک/موس ه اعتطاری بهعموا سود ابتازی موضوع مشارکر و ضتر و زیان واردا بوه بانک/موس وه
اعتطاری را صلج و تطتعاً از اموال خود تأمی و پتداخر نماید»ش
اوالً ای ستط مخالف مقتضای قتارداد ستکر اسر و ثانیاً ایو سوتط اصو مراً صولج ربووی اسور دررالیموه بوا
صلج نمیتوان ربا را به غیت ربا و امت رتام را به رمل تطودی کوتدش ازایو رو ایو موادا از آئی ناموه ،قوتارداد را از ماهیور
رقیقی ستکر خارج ساخته و ت دیمت یتندا مت دد میسود در صورت سود و یوا عودم سوود ،کو منوابع را بوه بانوک
بت تداند که ای ستط اساساً غیتستعی اسرش(نظتپور ،۲۶۳۱ ،صش ۲۱۱

 .2صوری بودن عقود و اجرای ناصحیح آن
تمام قتاردادها ،تتکیطی از قالب و محتوا ه وتند و در بیشوتت مووارد ،قالوب بهصوورت ل و و محتووا بهصوورت م نوا
ظدور میکند و بهطور م مول بی ال اظ و م انی توافق و هماهنگی ومود داردش بهعطارت دی وت ،آنچوه را طوتفی قوتارداد
قصد میکنند به زبان آوردا و یا مینوی ندش ولی در مواردی بی آنچه
ومود داردش در ای موارد ،ای سوال پی

ته یا نوسته میسود و آنچه قصد میسود ،ت اوت

میآید که اص در قتارداد ،ل ظی اسر که تل

میسوود یوا م نوایی اسور کوه

قصد می تدد؟ آنچه از دید آموزاهای اسمم قاب دفاع اسور ،م نوا و مقصوود طوتفی بوودا و ارموام سوتعی بوت م املوه
قصدسدا (مقصود متتتب میسود (ت خیتی ،۲۶۳۱ ،صش  ۲۶ش
بت اسا

قاعدا فقدی که می وید «عقود تابع قصد طتفی م امله ه تند»« 1ا ت طتفی عقد به هت دلیلی ال اظ عقود

را (در قالب ایجاب و قطول ماری کتدا باسند ،بدون اینکه قصد ان قاد آن را داسته باسند ،عقد به نحوو رقیقوی من قود
نمیسودش بتای مثال ،ا ت سخصی از روی غ لر یا در رال سوخی ،ال اظ عقدی را مواری سواخته باسود ،تشوه طوت
مقاب قصد مدی داسته باسد ،م ابق قاعدا فقدی م کور ،عقد باط اسرش م نای دومی که بت قاعدا ذکت کتدااند ،ایو
اسر که اصوال عقد نیاز به مومِب (ایجادکنندا و قابِ (قطولکنندا دارد و ب د از رصول ایو ارکوان ،عقود اثوت خواص

 .1ال قود تاب ه للقصود»
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خود را خواهد داسرش بت ای اسا

در تمامی عقود ،نیاز به ومود قصد در طتفی وموود دارد (محقوق دامواد،۲۶۳۲ ،

صش ۱۵ش
از ای رو میتوان بیان داسر که امتای رقیقی عقود ،خ قتمزی اسور کوه عطوور از آن ق واً بانوک و مشوتتی را بوه
ورطه ربا میافکند شتا که ت اوت عقود اسممی در ماهیر آن اسرش ا ت طتفی م امله هیچ آ اهی و قصدی ن وطر بوه
ماهیر عقد نداسته باسند ،آنچه که در واق یر ات اق افتادا ،قتضی اسر که بوا زیوادا هموتاا بوودا اسور و بودون تتدیود
رتام خواهد بودش
پت واضج اسر که قتارداد وقتی به صورت واق ی من قد میسود که مشتتی و بانک با یک فدوم مشوتت  ،آنچوه را کوه
در عالم واقع در پی آن ه تند ،قصد نمایندش ا ت ان قاد قتاردادها به نحوی باسد که قصد طتفی قتارداد بوا آنچوه کوه در
رقیقر ات اق میافتد ،مت اوت بودا و صورت قتارداد تندا ابزاری بتای انتقال ت ودیمت و ک وب سوود باسود ،بیآنکوه
مت املی ن طر به موضوع قتارداد و ارمام و ضواب آن پایطند باسند ،قتارداد به سم واق وی و در م ویت صوحیج خوود
صورت نمیپ یتددر واقع ططق قاعدا تط یر عقد از قصد ،ماهیر عقد واب ته به قصد بودا و عقد بدون قصد ،محمووم
به ب من اسر (نج ی۲۱۲۵ ،ق ،جش ،۱۱صش  ۱۳۵و انصاری۲۱۲۵ ،ق ،ج۶ش ،صش  ۱۳ش
اثت ب من قتارداد ای اسر که تصتفات طتفی قتارداد در در عوضی دشوار مشوم میسوود و از آنجاکوه در رالور
صوری بودن م اممت ،انتقالی انجام نمی یتد ،مصداق تصوت

در موال غیوت سودا و هوت ونوه تصوت

طوتفی در موال

دی تی ،مصداق خوردن مال دی تان به باط  ۲خواهد بودش افزون بت ای  ،ا ت طتفی قتارداد بدون تومه به ماهیر عقود،
تندا ومدی را رد و بدل کنند و زیاداای نیز به عنوان سود بپتدازند ،ویی از ابتدا قصد قتض ربوی (ی نی قتض بوا بدوتا
نمودااندش
یمی از عل رتکر نظام بانکی به سمر صوریسازی قتاردادهای بانکی ،هزینه باالی امتای صحیج بتخی از عقود
اسممی در بانکها اسرش به عنوان نمونه ،عقود مشارکتی همچون مشارکر مدنی ،مضاربه و نیز ستمایه اری م تقیم،
ارتیاج به ساختار و نیتوی ان انی مناسب و متخصص دارد تا بانک با م ال وه دقیوق طتحهوا از تومیوه اقتصوادی آنهوا
م مئ سدا و در متار امتا و بدتابتداری بت عملمتد ت دیمت یتند ان نظارت و کنتتل مؤثت و م وتمت داسوته باسودش
ای در رالی اسر که بانکهای تجاری ،که در همه بخ های اقتصادی ف وال ه وتند ،عمومواً سواختار و ب وتت مناسوب
(همچون بدتامندی از نیتوهای ان انی متخصص بتای ای اموت را در اختیوار ندارنود و ا وت بخواهنود از ایو سواختارها
بتخوردار سوند ،باید هزینه عملیاتی سونگینی را بپتدازنودش میتووان سوایت عوامو توسو ه صوریسوازی در سوطمه بوانکی
کشور را سام ای موارد دان ر (رقیقی ،۲۶۳۲ ،صش ۱۱
-

نارساییهای قانونی و ض ف در قانون اری متناسب با نیازهای سطمه بانکی کشور

-

ض ف در تولید محتوا و منابع کافی بتای ایجاد سالوداهای نظتی مناسب

-

آموزش ناکافی در س ج مدیتان و کارسناسان و ض ف فتهن سازی در س ج عمومی

-

عدم ایجاد ضمانر امتایی کافی بتای امتای واق ی عقود و ض ف در نظارت ستعی

-

طوالنی سدن رویه پتداخر ت دیمت از سوی بانکها به دلی ومود بتخی الزامات غیتضتوری

 .1اک مال بالطاط
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-

عدم تقارن اطمعات بی طتفی قتارداد

-

کمطود تنوع در ابزارها و سیواهای تأمی مالی و محدودیر دستتسی به منابع مالی

در اینجا مناسب اسر به عنوان نمونه به مصادیقی در نظام بانکی کشور اسارا سودش از مملوه ایو مصوادیق در نظوام
بانکی میتوان به ان قاد صوری قتارداد ختید دی اسارا نمودش در قتارداد ختید دی  ،ا ت واق ا دی واق ی نطاسد و اسناد
بدهی صوری باسند ،م اممت مورد نظت ربوی خواهد بود شتاکه آنچوه در عمو رخ میدهود ،قوتض اسور و در پایوان
بانک مطلغ اسمی روی سند را دریافر خواهد کتد که ق اً م نای آن ربا خواهد بودش
نمونه دی ت اینکه در ت دیمتی که مدر ت میت م م در قالب عقد م اله دادا میسود ،بانک به عنوان عام م اله،
تندا به متام ه کنندا (ماع  ،پول میدهدش در ای رالر ممم اسر یتندا پول رتی م م نداسته باسد یا ا ت دارای
م م هم باسد ،نیازی به ت میت نداسته و پول را بتای مصار

دی تی به کار بتدش روال آنکوه ا وت بوتای قوتارداد مدور

خاصی ت یی سدا باسد (مثم ت میت م م  ،بوت دریافرکننودا ت ودیمت الزم اسور کوه آن را در مدور خوود مصوت
نمایدش در غیت ای صورت قتارداد از ریث قانونی محموم به ب من اسرش آراء فقدا نیوز رواکی از آن اسور کوه مشوتتیان
نمیتوانند ت دیمت دریافر سدا را در غیت موضوع قتارداد مصت

نمایندش

در ای راب ه نظت بتخی از متامع عظام تقلید به ستح مدول ذی بیان میسود
جدول  - ۱نظرات برخی از مراجع عظام تقلید در خصوص صوری بودن قراردادها
مراجع عظام تقلید

پاسخ

پرسش
آیا وامهایی که بتای امووری خواص بوه موتدم

ا ت بتاسوا

م املوهای باسود کوه بوه

۲

آیرالله سی تانی

اع ا میسود مث وام فتش یوا منوزل یوا اسوتغال ر ب موازی فقدی صحیج باسود ،بایود

۱

آیرالله ختاسانی

آیا میتوانیم وام م م تفته و آن را در غیوت
مورد م م بمار بطتیم یا وام خودرو را در مورد

۶

آیرالله خامنهای

وششش را میسود در غیت مورد آن است ادا کتد؟

دی تی مث ختید زمی بمار بتیم؟

به آن ملتزم سویدش

باید در هموان مدور کوه م وی سودا

مصت

سودش

ا ووت بانووک وامووى را بووتا ک ووى کووه

مىخواهوووود خانووووهاش را ت میووووت کنوووود
در صورتى که یتندا وام قصد مصت

آن در

مورد قتارداد را و که ت میت خانوه اسور و نداسوته

باسووود ،رموووم وضووو ى و تکلی وووى آن را بیوووان
فتمایید؟

اختصوواص دادا ،سووخص دریافوور کننوودا
ا ت قصد ت میوت منوزل را نودارد از هموان

ابتداء رق تفت شنی مطلغى را نداسته و
مالک آن نمىسوود و از ت ودیمت بوانکى

بایوود در همووان مدتووى کووه ت یووی سوودا
است ادا کنند و در غیت آن مایز نی رش

۱

آیراللووووووووووووووووووووووه

ممارم سیتازی

افووتاد از بانکهووا ممدووور اسووممى وام

شنی وامهایى باط اسرش باید آن را

دریافر کتدا و به علر ناآ اهى از رمم ستعى ،من طوق بوا عقوود سوتعیه دی وت کننود تووا
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مراجع عظام تقلید

پاسخ

پرسش
نمووودا انوودش مشم ربا پی

آن را در غیوت مووورد قووتارداد مصوت

مووثم وام کشوواورز دریافوور کووتدا ،ولووى صووت
ختیوود ماسووی سوووار نمووودا انوودش ل واً رمووم

نیایدش

ستعى آن را بیان فتماییدش

منطع دفاتت است تائات متامع عظام تقلید

 .3نقص در فهم و تفهیم مفاهیم بانکداری اسالمی و عقود بانکی
امتای صحیج عقود ستعی در نظام بانکی نیازمند آن اسر که مدیتان و کارکنان بانکهای کشوور بوه درسوتی اصوول
مالی اسممی و همچنی ت اریف و ماهیر عقود بانکی را در کتدا (فدم و بتوانند آن را به صورت مختصت و با بیوانی
سادا به مشتتیان (سپتدا اران و ت دیمت یتند ان توضیج دهند (ت دیم ش متاس انه در رال راضت ،در اکثت موارد نه
سپتدا اران و نوه سوتمایه اران (و ب ضوا رتوی کارمنودان و مودیتان بانوک در مشوخص و دقیقوی از راب وه رقووقی
مشتتی با بانک در عقود مختلف نداسته و نق و انتقال وموا ،تندا محدود به امضای شند بت ه قتارداد تدیودا اسورش
ای م ئله به سدت صحر ستعی امتای قتاردادهوای بوانکی را موورد تشومیک قوتار مویدهود (میثموی و قلویچ،۲۶۳۱ ،
صش۰۶
از ای بابر به نظت میرسد باید در زمینه آموزش ،هوم در رووزا آمووزش دانشو اهی و هوم آمووزش کواربتدی بوانکی،
بتنامهریزی مدون و هدفمنودی صوورت یوتدش در واقوع هموه ندادهوای آموزسوی و رسوانهای موتتط بایود مدور ت لویم و
آموزش م اهیم کلیدی و اساسی بانکداری اسممی به آراد متدم از یک بتنامه مشتت و هدفمند تط یور نماینودش راهموار
دی ت آن اسر که مدر کاه

پیچیود یهای قتاردادهوا ،مدمتوتی موواد منودرج در هوت قوتارداد ،کوه بوه منزلوه ارکوان آن

قتارداد اسر ،به صورت خمصه و مجم در یک ص حه (با فونر مناسب و خوانوا تنظویم و بوا دقور توسو مشوتتی
م ال ه سود و سپا در پیوسر قتارداد ،به صورت ت صیلی مت قتارداد با تمام مزئیات آن درج سودش ای اقدام مومب
میسود متقاضی متومه سود در قالب شه قتاردادی از بانک ت دیمت اخ میکند و مدمتتی ارکوان آن شی ور و طط واً
در صورتی که قصد م امله خاصی را داسته باسد آن م امله صوری نخواهد بودش م ئول اعتطاری بانک نیوز بایود خوود را
ملزم به توضیج یک ص حه خمصه م کور به مشتتیان بداندش

 .1عدم تحقق واقعی مشارکت در عقود مشارکتی
یمی از موانع اصلی ر

ربا از نظام بانکی ،امتناع بانک از پ یتفت سدم خود در ضتر و زیان و همچنی خ ارات

ارتمالی در عقود مشارکتی اسرش ای م أله خود قتینهای اسر بت ای که ستکاء قصد رقیقی بتای مشارکر ندارندش ل ا
میتوان مدعی سد آنچه که در عم رخ میدهد ،در بتخی موارد قتض همتاا با زیادا اسر که رتمر آن از م لمات فقه
اسممی اسرش
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واا ای ادعا که بانک و مشتتی عموماً قصد رقیقی و واق ی بتای ان قاد قتارداد مشارکتی ندارند ،نجانودن بتخوی
از ستوط در ضم قتاردادهای بانکی اسرش به عنوان مثال بانک بوه موای اینکوه قوتض ربووی دهود ،تحور عنووان عقود
مشارکر ،مقداری ستمایه در اختیار متقاضی قتار میدهد تا متقاضی به عنووان عامو  ،آن را در یوک ف الیور اقتصوادی
سودآور به متیان درآوردش ططق ماهیر قتارداد ستکر ،بانک و مشتتی باید در سود و زیان سدیم باسندش اما در قوتارداد،
ستطی نجاندا میسود که ستیک را ملزم و مت دد میسازد که تحر هت ستای ی ،سدمالشتکه مت لقه بانک بهعموا سود
ابتازی موضوع مشارکر و ضتر و زیان واردا به بانک را صلج و تطتعاً از اموال خود تأمی و پتداخر نمایدش همان طوور
که قطم ذکت تدید ،ای صلج ستط خم

مقتضای عقد ستکر به ر اب میآید و ماهیر عقد را از بوی مویرود و آن

را به عقد قتض ربوی تطدی میکندش (نظتپور ،۲۶۳۱ ،صش۲۱۱

 .1عدم محاسبه مابهالتفاوت سود علیالحساب با سود قطعی
سود علیالح اب همان نتخ سودی اسر که از سوی بانکها بصورت انتظاری اعمم میسود که سوپتدا اران تندوا
از محدودا سود دریافتی م لع سوند و الزم اسر در پایان سال ب د از ر ابتسوی ،سوود ق وی اعومم سوود کوه ططی تواً
میتواند با سود علی الح اب مت اوت باسدش
اما اعمم نتخ سود علیالح اب در ابتدای دورا و اع ای هموان نوتخ بوه عنووان سوود تحقوق یافتوه بوتای سوپتداهوا،
شال

دی تی به شال های نظام بانکی افزودا اسرش تشه در نظت وتفت نوتخ علیالح واب بوه لحواظ دیود اا صوت

فقدی فاقد اسمال اسر ،اما انجام ای کار باعث تدیدا عملیات بانکداری بدون ربا مشابه عملیات بانکوداری ربووی در
سایت کشورها سدا و افتاد ار ا

کنند در بانکهای کشور به پول ،نتخی م ی و از پی

ت یی سدا ت لوق می یوتد کوه

راب های با ف الیرهای اقتصادی نداردش مالب تومه اسر که م ئله پتداخر سود علیالح اب نه در کشورهایی کوه بوت
اسا

نظام بدتامحور کار میکنند دارای سابقه اسر و نه در ب یاری از کشورهای اسممی که به نحوی بانکوداری بودون

ربا دارند (میثمی و قلیچ ،۲۶۳۱ ،صش ۰۱ش

 .6وضع جریمه تاخیر تادیه با رویکرد امهال به مشتری
تفت زیادا تحر عنوان «متیمه دیتکتد» نیز م أله دی تی اسر که میتواند نظام بانکی را آلودا به ربا کندش الطتوه در
مورد رمم فقدی اخ متیمه دیتکتد بی فقدا اختم

نظت ومود داردش بتخی بت ایو باورنود کوه ایو م وأله ق وا ربوا و

رتام اسرش بتخی دی ت از فقدا ،متیمه دیتکتد را بت مطنای ومه التزام مایز میدانند مشتوط به آنکوه بانوک از آن تندوا در
مدر الزام مشتتی به ادای به موقع بدهی بدتا یتد و به ای م أله به عنوان متیمه سخص متخلف نظت داسته باسود نوه
اینکه بخواهد با دریافر مطلغ اضافهتت به مشتتی مدلر دهدش (آهنگتان و ممکتیمی ،۲۶۳۳ ،صش۲۳۶
دید اا سورای نگدطان نظت ای

توا از فقدا را پ یتفته و بت مطنای آن به نظام بانکی امازا دریافور متیموه دیتکوتد در

قالب ومه التزام به صورت ستط ضم عقد در قتاردادهوا را دادا اسورش بوا وموود نظوت موافوق سوورای نگدطوان ،م وأله
متیمه دیتکتد مورد اعتتاض بتخی از متاموع م ظوم تقلیود قوتار تفتوه اسور (قلویچ و ممکتیموی ،۲۶۳۱ ،صش ۲۶۳ش
بتخی از فقدای مخالف ،دید اا ومه التزام را از پایه قطوول ندارنودش شوتا کوه م تقدنود نجانودن سوتط متیموه توأخیت در
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قتاردادهای مالی ،ای امازا را به بانکها میدهد که در صورت عودم پتداخور بوه موقوع اق واط و بودهی هوا ،مطلغوی را
افزون بت مطلغ اصلی دی  ،به عنوان متیمه تأخیت از مشتتیان دریافر نمایندش
به عطارت دی ت بانکها با دریافر ای مطلغ ،به یتند ان ت دیمت امازا میدهند که بازپتداخور اق واط خووی

را

به ت ویق انداخته و در مقاب  ،بدهی خود را همتاا با مطلغی اضافهتت در تواریخی دیتتوت از موعود مقوتر پتداخور نماینودش
رویه بتخی بانکها در ای زمینه مصداق تمدید مدت پتداخر در مقاب افزای

بدهی اسر و یمی از اق ام ربا به سمار

میرود ل ا از مشتوعیر بتخوردار نمیباسدش ای نووع ربوا کوه بوه ربوای مواهلی م وتو

اسور و ططوق نصووص سوتعی،

دریافر آن رتام می باسد ،در میان اعتاب زمان ماهلیر متسوم بودش بدی نحو که وقتی ک ی طلطی داسر و موعود آن
فتا می رسید ،به بدهمار می ر بدهیر را میپتدازی یا بت آن میافزایی تا سترسید آن تمدید سوود (ت وی او تتبوی ،
بدهمار هم ا ت تمم مالی داسر ،بدهی خود را بدون زیادا پتداخر میکتد و ا ت م

ت و ناتوان بوود ،بوه مطلوغ بودهی

میافزود تا سترسید دی به ت ویق افتد و مدلر بیشتتی بتای تأدیه دی داسته باسد (مواهتی۲۱۷۵ ،قش صش ۲۱ش
بتخی دی ت از فقدا ،عملمتد و رویه بانکها را مم

قتار میدهند و م تقدند رفتار بانکها غیوت از آن شیوزی اسور

که سورای نگدطان تأیید کتدا اسرش ب ضی از ایشان نیز م تقدند که بانکها هیچ فتقی بوی مشوتتیان م

وت و نواتوان و

مشتتیان توانا و متخلف نمی ارند و همه را یم ان متیمه میکنند در رالیمه در فقه اسممی میبای ر به فوتد م

وت

رتی در مورد تأدیه اص بدهی هم مدلر داد و نمیتوان وی را مجطور به پتداخور مطلوغ زیوادتتی بوه عنووان وموه التوزام
نمودش فقدایی همچون آیات عظام امام خمینی ،بدجر ،سی تانی ،ورید ختاسانی و هاسمی ساهتودی با م وأله متیموه
تأخیت مخال ر نمودااند
جدول  - 2نظرات برخی از مراجع عظام تقلید در خصوص جریمه تاخیر تادیه
مراجع عظام تقلید

پرسش

موسوی خمینی

---

پاسخ
آنچه بانک و یا غیتبانوک از

بوووودهمار در صووووورت تووووأخیت

۲

پتداخووور از تووواریی سترسوووید

اضووافه مى یووتد رووتام اسوور و
تفت آن مائز نی ر ،هت شنود

که دو طت

م امله به ایو م نوا

تتاضى داسته باسندش
آیووا خ ووارت تووأخیت ادا دی و و دیتکووتد را مووىتوووان

ضم عقد الزم ستط کتد؟
۱

آیرالله بدجر

خیت ،رتام و ربا اسرش

آیا ممم اسر به نحو مشتوع در ب ض مووارد ،مثو

وارد سدن ضتر به سخص به واس ه خ ارت تأخیت ادا

ومدى ستعى بتا خ ارت
دی را تفر؟ یا به صورت سوتط در ضوم عقود الزم و
تأخیت تأدیه نی رش
نظیت ایندوا ،بوا ممرظوه ایو کوه ارزش پوول هوم در روال

تغییت اسر؟
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مراجع عظام تقلید
۶

آیرالله سی تانی

پاسخ

پرسش
ا ت شیوزی را از ک وی قوتض ب یوتیم و دهنودا سوتط

کنوود کووه در صووورت تووأخیت از مقووتر ومدووی را بووه عنوووان

متیمه مازاد بتسیء مقتوض دریافر کند اسمال دارد؟

مایز نی رش

بانووک یووا موس ووههای مالیووو اعتطوواری تحوور عنوواوی

عقود اسممیت دیمتی را در اختیار متدم قوتار میدهنود،

هت اا وام یتنود ان در بازپتداخور اق واط دشوار مشوم

سوند و اق اط آن را پتداخر نکنند ،بانکهوا از وامهوای

۱

آیراللووووووه هاسوووووومی باقیماندا در دسر متدم به صورت متتب سوود دریافور

ساهتودی

میکننود موثمش سخصووی دو میلیوون تومووان اخو میکننوود و
هیچ یک از اق واط آن را بوه مودت دا سوال نمیپتدازنودش

تفت مطلغ اضافی به خاطت

دیتکتد ربا و رتام اسرش

بانک بابر اص دو میلیون تومان و سودهایی که در ایو

دا سووال بووه آن ت لووق تفتووه اسوور ،ه توواد میلیووون تومووان
م الطه میکندش رمم اخ سوود بوه نحوو مو کور را از نظوت

تکلی ی و وض ی ش ونه اسر؟
۵

آیرالله ختاسانی

آیا متیموه دیتکوتد توسو بانوک و دارایوی (مالیوات

صحیج اسر یا ربا میباسد؟

متیمووووه در مووووورد تووووأخیت

پتداخر وام مایز نی رش

منطع موسویان ،۲۶۳۱ ،ص ۲۲-۶

 .۷دریافت کارمزد غیرمتعارف در ارائه خدمات بانکی
م نای لغوی کارمزد ،امتت یا همان رقال م اسرش آنچه از نظت ستعی در ای مورد رائز اهمیر میباسد آن اسر
که کارمزد ت یی سدا متناسب با خدمر بانک باسد و نه بیشوتت از آنش بنوابتای  ،ا وت تناسوب بوی ایو دو وموود داسوته
باسد ،کارمزد از نظت ستعی هم مایز خواهد بودش
به بیان دی ت ،کارمزد در ارائه خدمات باید به عنوان رقالزرمه (مزد کار و در مقاب هزینههایی که بوه عنووان نمونوه
بتای سندنوی ی ،نگدداری ر اب ،پتداخر قطض ،ماندا یتی از ر اب ،انتقال ومه ،نقود کوتدن شوک بوانکی ،واریوز
نقدی ومه ،باز کتدن ر اب ،دریافر دسته شک و خدمات دی ت صت

میسود ،دریافر تدیدا و تندا صت

مخارج تددش ا ت بانکها و موس ات مالی سود موردنظت خود را تحر پوس

کارمزد غیتمت ار

اینگونوه

از مشتتیان دریافور

کنند ،عملیاتی بانکی دارای سطده خواهد سدش
ای موضوع در ارائه ت دیمت قتضالح نه بیشتت نمود داردش از نظت همه فقدا ا ت دریافور کوارمزد بوه ازای اع وای
اینگونه ت دیمت به صورت غیتمت ار

باسد ،به ونهای که عت

آن را امتت ارائه خدمات به ر واب نیواورد ،اسومال

دارد و ا ت کارمزد واق ی باسد ،اختمفی اسر و ططق نظت مشودور ،موایز اسور (رش ش موسووی خمینوی ،۲۶۰۱ ،ج ،۱
سؤال  ،۲۶۶ممارم سیتازی ،۲۶۰۳ ،م ئله  ۱۱۱۰ش
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 .۸ارائه تسهیالت قرضالحسنه به شرط سپردهگذاری در قالب قرضالحسنه
ارائه ت دیمت قتضالح نه به ستط سپتدا اری در قالب قتضالح نه ،ی نی قتض وتفت پوول از مشوتتیان بوتای
آنکه ب د از

سر یک زمان مشخصی به آندا قتض بدهندش ای م أله تندا در صورتی مایز اسور کوه عتفواً ن وعبتانگیز

نطاسد و خود بانک هم قصد آن را نکندش ا ت پتداخر ت دیمت قتضالح نه بت اسوا

مودت و میوزان سوپتدا اری بوه

صورت ستط در قتارداد قتضالح نه مندرج سود ،ق ا مصداق ستط انت اع در عقد قتض اسرش ل ا م وابق مقوترات
بانکی ،ندادهای ف ال در روزا توأمی موالی ممل نود در اسوت ادا از قوتارداد قوتض بوه عنووان یموی از روشهوای اع وای
ت دیمت ،از استتاط هت نوع ستط زیادا به صورت صتیج یا غیتصتیج پتهیز نمایندش
توضیج بیشتت آنکه ممم اسر فتآیند اع ای ت دیمت قتضالح نه به ونهای باسد که م ابق ستط پ یتفته سودا،
متقاضی ت دیمت نخ ر میبای ر مطلغ م ینى را به بانک قتض دهد تا در مقاب بانک نیز ب د از مدتى مثم دو بتابوت
به او قتض دهدش در ای رالر ،اع ای قتض به افتاد متقاضی منوط به قتض دادن آنان به بانک سدا اسرش
در فقه ای رویه به عنوان «قتض به ستط قتض» مص لج اسرش ی نی در مقاب قتضی که تو به م میدهی ،مو نیوز
به تو قتض میدهمش ا ت شنی شیزی به صورت ستط صتیج در مت قتارداد قتض نجاندا سود ،به طور ق ع بوه مدور
ربوی بودن ،ستط فاسد و باط خواهد بود (فقدا بت ای م لب ات اقنظت دارند ش الطته «ارائه ت دیمت قتضالح ونه بوه
ستط سپتدا اری» به خودی خود اسمال ستعی ندارد به ستطی که عقد پایه وکالر باسد نه قتض ل ا قتض به سوتط
سپتدا وکالتی اسمال ستعی نداردش
اما در ای زمینه یک پتس

قاب تأم ومود دارد مطنی بت اینکه ا ت طتفی در قتارداد شنی ستطی را صوتارتا بیوان

نکنند ،ولی قتارداد را با ممرظه ای ستط قصد نمایند (ی نی ا ت فتد به بانک یا موس ه قتض ندهد ،بانوک نیوز بوه وی
قتض نخواهد داد  ،آیا مصداق ستط ضمنی خواهد بود؟
ا ت پاسی به ای سوال مثطر باسد ،ای ستط علیتغم عدم تصتیج در قتارداد ،بوه مدور ربووی بوودن باطو خواهود
بودش الطته به نظت میرسد ای م أله نیاز به تأم بیشتتی دارد شتا که اوال میبای ر قصد واق وی طوتفی م املوه از روی
قتائنی همچون

تار و عم مشخص و ارتاز سوودش ثانیوا عوت

هوم بایود ات واق نظوت داسوته باسود کوه طوتفی قوتارداد

رقیقتا قتض به ستط قتض را قصد کتدااند و تندا تصتیج آن در قتارداد واقع نشدا اسرش بوه بیوان دی وت ،قضواوت در
مورد ای م أله به ش ونگی قصد بانک و مشتتی و فدم عت

از رفتار آنان بتمی تددش

الزم به ذکت اسر بتخی از فقدا بت ای باورند که فتآیند اع ای ت دیمت قتضالح نه به ستط سپتدا اری ا وت در
زمتا قوانی و مقترات بانک باسد و نه به صورت ستط (موثم بوه صوورت

تگووی سو اهی بوی طوتفی م املوه توافوق

صورت پ یتد  ،از مدر ستعی بماسمال اسرش
آیرالله ممارم سیتازی در ای خصوص فتمودااند «ا ت ای کار به صورت قتارداد بی آن افتاد انجام سوود ،اسومال
ربا دارد تندا راا صحر آن ای اسر که قصد همه وام قتضالح نه باسد ولى همه آندا اخمقاً مقوترات آن صوندوق را
رعایر کنند بى آنکه ت دد ستعى یا قانونى داسته باسند» (ممارم سیتازی۲۱۱۰ ،ق ،ج ،۱ص۵۳۳
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بت اسا

ای فتاوا ،ارائه ت دیمت به ستط سپتدا اری نیازمند دقر زیادی اسر و نطاید مت املی به انگیوزا ک وب

انت اع ی نی م ب سپتدا یا دریافر ت دیمت اقدام به قتض نمایندش تندا در ای صورت پدیدا ربا از ایو نووع عملیوات
قتضالح نه ر

می تددش

 .۹عدم وجود نظارت شرعی ساختاریافته در نظام بانکی
م ئله نظارت بت بانکهای اسممی ،به دلی ماهیتی که دارند ،در بتخی موارد اب اد خاصی پیدا میکنودش یموی از ایو
موارد م ئله ری ک ستی ر اسورش منظوور از ری وک سوتی ر خ وتی اسور کوه نظوام بوانکی را از ناریوه عودم ان طواق
ف الیرهایی که در آن انجام میسود با اصول ستی ر  ،تددید میکندش
بترسی تجتبه نظارت ستعی و رداق سازی ری ک ستی ر در س ج بی المللی ،راکی از آن اسر که اکثت بانکهوا
و مؤس ات اسممی ف ال در سایت کشورها ،به ت ابیت ونا ونی مانند سورای تخصصی فقدوی ،سوورای فقدوی ،سوورای
ستی ر ،کمیته ستی ر و غیوتا ،بوه ایو موضووع پتداختهانودش بترسوی دقیوقتت ایو تجوارب ،نشوان میدهود کشوورهای
مختلف در زمینه نظارت ستعی ال ویها مختل ی را امتا کتدااند که در بتخی موارد با یمدی ت ت اوتهای قابو تومدی
دارندش بتخی از ای ت اوتها عطارتاند از خصوصی یا دولتی بودن نظارت ستعی ،اختیاری یا امطاری بودن رااانودازی
نظارت ستعی ،م ئول نمودن بانک متکزی در قطال نظوارت سوتعی و یوا دولور ،وموود و یوا عودم وموود ندواد نظوارت
ستعی متمع ،ومود و یا عدم ومود قانون و استانداردهای وارد بتای امتاییسازی نظارت ستعی و غیتاش
اما متاس انه در کشور ما با آنکه از بانکداری یمپارشه اسممی بتخوردار اسر ،هیچ ندادی م ئولیر نظارت سوتعی
را به صورت مشخص بت عددا نداسته و ای امت باعث سدا در موارد مت دد ،بتخی عملیات بوانکی بوا اصوول بانکوداری
اسممی ت ابق نداسته باسدش به عطارت دی ت ،هت شند ایتان از ممله م دود کشورهایی اسور کوه در آن قوانون موتتط بوا
بانکداری اسممی به تصویب رسیدا اسر ،تمامی بانکها تحر ای قانون به ف الیر مشغولاند و بت خم

ب ویاری از

سایت کشورهای اسممی ،بانکهای غیتاسممی (به عنوان رقیب بانکهوای اسوممی در آن وموود نودارد ،اموا متاسو انه
م ئله نظارت ستعی ،متولی رسمی و قانونی مشخصی ندارد (هت شند در شند سال اخیت تجارب خوبی در بانک متکزی
و سازمان بور

اوراق بدادار در تشمی سورای مشوورتی فقدوی بوه وموود آمودا اسور ش عودم توموه مناسوب بوه مقولوه

نظارت ستعی ،آثار مختب فتهنگی ،اقتصادی و امتماعی در مام وه بوه وموود آوردا اسور کوه عودم اطمینوان نخط وان،
افتاد متدی و عموم مام ه به اسوممی بوودن عملموتد نظوام بوانکی ،یموی از ایو آثوار سووء اسور (موسوویان و میثموی،
 ،۲۶۳۶صش۵

 .۱۱عدم وجود ابزارهای شرعی کارا جهت سیاستگذاری پولی
پا از پیتوزی انقمب اسممی بود که با ممنوعیر بدوتا ربووی ،انتشوار اوراق قتضوه بوه عنووان ابوزار سیاسور پوولی
متوقف سدش از ای رو ومود ابزاری با کارکتدهای مشابه کوه از لحواظ سوتعی من وی نداسوته و دارای کوارایی و اثت و اری
کافی باسد ،به یک ضتورت تطدی

تدیدش
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اما محدودیر ابزارهای مشتوع سیاستگ اری پوولی ،موموب سود توا مقوام پوولی ایوتان بوه ابزارهوای صومردیدی و
غیتبازاری همچون ت یی دستوری نتخ سود ت دیمت و سپتداهای سطمه بانکی مدور تنظویم و کنتوتل بوازار پوول نگواا
ویژاای داسته باسد و عمدا تومه خود را بت روی آنها متمتکز سازدش در ای بی بود که در پوی تحقیقوات و بترسویهای
سازمان بتنامه و بودمه وقر ،اوراق مشارکر مدمتتی اوراقی سد که با هد کنتتل نقدینگی (اعمال سیاسر پولی از
یم و و تامی مالی طتحهای زیتبنایی از منابع بخ

خصوصی (اعمال سیاسر مالی از سووی دی وت انتخواب و بارهوا

مورد است ادا و بدتابتداری واقع سدا اسرش
وموا ممعآوری سدا در اوراق مشارکر بنا بت ماهیر عقد ستکر ،باید در طتح و پتوژا موردنظت مصت

وتددش از

ای رو ،در بازار اولیه ای اوراق به عنوان ابزار سیاسر مالی دارای کاربتد بودا و اعمال سیاسر پولی بوا ختیود و فوتوش
بانک متکزی در بازار ثانویه راص میسودش ای در رالی اسر که هد

از انتشار اوراق مشارکر بانک متکزی ،اعموال

سیاسر پولی انقطاضی عنوان سدا اسر (سایر بانک متکزی ش ی نی ومووا مموعآوری سودا توسو ایو اوراق ،توسو
بانک متکزی رطا سدا و از متیان نقدینگی اقتصاد خارج میسود تا پایه پولی به ای روش تحر کنتتل درآیدش
از ای رو ،ماهیر عقد ستکر با رطا پول و از متیان انداخر آن در ت ارض اسر و سود ای اوراق را با ربا همتاا
خواهد نمودش به دی ت سخ  ،باید پتسید اوراق منتشتا از سوی بانک متکزی بتای مشارکر در کدام پتوژا مورد است ادا
قتار می یتند؟ ا ت قتار اسر که ای اوراق صتفا بتای اعمال سیاسر پولی مورد است ادا واقع سود ،بدون اینکوه ومووا
راص از آندا در انجام پتوژاهای اقتصادی به کار تفته سوند ،انتشار آندا از نظت ستعی از اسا

دشار مشوم اسور و

ماهیر آن را تطدی به اوراق قتضه میکند (قلیچ ،۲۶۳۱ ،صش ۲۶ش
همچنی  ،یمی دی ت از ابزارهای که در مدر سیاستگ اری پولی در کشور مورد است ادا قتار می یتد ،امازا افتتواح
ر اب سپتدا ویژا بانکها نزد بانک متکزی اسر که در اواخوت سوال  ۲۶۰۰بوه تصوویب سوورای پوول و اعتطوار رسویدا
اسرش هد

اصلی از امتای ای طتح ،اعمال سیاسرهای پولی مناسب مدر کنتتل و مدوار نقودینگی از طتیوق مو ب

منابع مازاد بانکها بودا اسرش بت اسا

اعمم بانک متکزی ،ای بانک به سپتدا ویژا بانکها نزد خود بتاسا

ضواب

خاصی سود پتداخر میکند (سایر بانک متکزی ش عودم سو افیر در خصووص عقود پایوه ایو سوپتدا اری و مطنوای
پتداخر سود به بانکها ،از دی ت م ائ سطدهبتانگیز از منظت بانکداری اسممی اسرش

جمعبندی و نتیجهگیری
یک بانک اسممی بتای دستیابی به اهودا

نظوام اقتصوادی اسومم ،بای وتی بوت پایوه اصوول و مووازی سوتی ر و در

شارشوب ارمام و اخمق اقتصادی اسمم ف الیر داسته باسدش از آنجاکه یمی از مدمتتی ای اصول و قواعد بانکوداری
اسممی ،ممنوعیر رباسر ،رفع موانع ر

ربا از بدنه نظام بانکی ،اولی و مدمتتی

ام در تحقق بانکوداری اسوممی

به سمار میآید۲ش

 ۲آنچه در ای نوستار مورد هد

قدمهایی فتاتت از ر

قتار تفر تندا موانع ر

ربا بودا اسرش م لماً نظوام بوانکی کشوور بوتای رسویدن بوه بانکوداری اسوممی بایود

ربا بتدارد و در زمینه هایی مانند بتقتاری عدل و انصا

و نیز بتپایی بانکداری اخمقوی همور بیشوتتی ب مواردش بترسوی و

تحلی ض ف نظام ف لی بانکداری کشور در شنی مطارثی نیاز به فتصتی مدا انه داسته و از دایتا بترسی ای یادداسر خارج بودا اسرش
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ای پژوه

با بترسی وض یر عملمتدی نظام بانکی کشور دریافته اسور کوه آسومارتتی موانوع رو

ربوا از نظوام

بانکی کشور که بیتومدی بوه آن بانکهوا را در ورطوه ربوا میافکنود و ر و سودتت نظوام بوانکی را مخودوش مینمایود
عطارتاند از نقص در مجموعه قوانی و مقترات نظام بانکی ،صوری بودن و امتای ناصحیج عقوود ،نقوص در فدوم و
ت دیم کلیات بانکداری اسممی و عقود بانکی ،عدم تحقق واق ی مشارکر در عقود مشارکتی ،وضع متیمه تاخیت تادیوه
با رویمتد امدال به مشتتی ،عدم محاسطه مابهالت اوت سود علیالح اب با سود ق ی ،دریافر کوارمزد غیتمت وار

در

ارائه خدمات بانکی ،ارائه ت ودیمت قتضالح ونه بوه سوتط سوپتدا اری در قالوب قتضالح ونه ،عودم وموود نظوارت
ستعی ساختاریافته در نظام بانکی و همچنی عدم ومود ابزارهای ستعی کارا مدر سیاسر اری پولی اسرش در ادامه
توصیههایی مدر اصمح ای مشممت پیشنداد میسودش

توصیههای سیاستی
با تومه به موانع ر

ربا در نظام بانکی ،میتوان راهماری ذی را مدر اصمح و رفع موانع پیشنداد نمود

۲ش پی یتی ستیعتت اصمح و تقویر قانون عملیات بانکی بدون ربا که طتح آن در رال راضت در مجلا سوورای
اسممی در رال پی یتی اسر و دولر نیز بوا هممواری بانوک متکوزی در پوی تدیوه الیحوهای در ایو خصووص
میباسد
۱ش ابزارسازی مدر سیاستگ اری پولی کارا و مطتنی بت اصول ستی ر
۶ش ایجاد سازوکارهای ندادی و قانونی مدر محاسطه مابهالت اوت سود علیالح اب با سود ق ی در سوپتداهای
بانکی و پتداخر بدون قید و ستط آن به سپتدا اران
4ش رسمی سدن مای اا سورای فقدی بانک متکزی که در رال راضت مشورتی اسر
5ش ایجاد نداد ناظت ستعی در داخ بانکها و موس ات موالی مدور نظوارت بوت تودوی و تصوویب آئی ناموههای
داخلی و نحوا امتای عملیات بانکی و پاسخ و ساخت ای نداد ن طر به سورای فقدی بانک متکزی
6ش رتطهبندی بانکها بت اسا

رعایر قوانی بانکداری بدون ربا و اعمم عمومی نتایج رتطهبندی مدر سووقدهی

و تشویق هت شه بیشتت نظام بانکی به رعایر بدتت قوانی و ضواب بانکداری اسممی و ک ب تشوخص و بتنود
م تطت در بانکداری کشور
۰ش بترسی و است ادا از روشهای پیشندادی مای زی بتای م ئله متیمه تاخیت تادیه
۳ش آموزش هم انی است ادا از عقود بانکداری اسوممی در سو ج آمووزش و پوتورش ،آمووزش عوالی و رسوانههای
مم ی
۳ش آموزش ضواب و ارکان عقود بانکداری اسممی به کارکنان سطمه بانکی
۲۷ش فتاهمسازی در ااهای اینتتنتی مناسب و در دستت

که با زبان سادا و عامیانه بتوانود بوه پتسو ها و سوطدات

مشتتیان نظام بانکی در خصوص مطارث بانکداری اسممی و عقود بانکی پاسی مقتضی را ارائه نماید

04

منابع و مآخذ
 انصاری ،سیی متتضی (۲۱۲۵ق  ،کتاب المماسب ،قم کنگتا بزر داسر سیی اعظم انصاری ،شاپ اولش
 آهنگتان ،محمدرسول و فتسوته ممکتیموی ( ، ۲۶۳۳بترسوی فقدوی و رقووقی وموه التوزام بوانکی ،فصولنامه اقتصواد اسوممی،
سمارا ۱۷ش
 ت خیتی ،محمدعلی ( ، ۲۶۳۱مای اا ال اظ و م انی در قتاردادهای مالی ،فصلنامه اقتصاد اسممی ،سال پنجم ،سمارا ۲۳ش
 مواهتی ،ر

محمدتقی۲۱۷۵(،ق  ،التبا فقدیا و اقتصادیا ،قم م ط ه الخیامش

 رقیقی ،محمدر

( ، ۲۶۳۲تحلی صوریسازی قتاردادهوا در عملیوات بانکوداری بودون ربوا در ممدووری اسوممی ایوتان،

م ال ه موردی بانکهای دولتی ،پایاننامه کارسناسی ارسد ،دانش اا امام صادق (علیهال مم ش
 رلی ،ر

۲۱۱۷( ،ق  ،ت کتا ال قداء ،قم انتشارات آلالطیرش

 رلّى ،م ت ب ر

( ۲۱۷۳ق  ،ستائع اإلسمم فی م ائ الحمل و الحتام ،قم موس ه اسماعیلیان ،شاپ دومش

 صافی لپای انی ،ل فالله ( ، ۲۶۰۵مامعالمرمام ،قم انتشارات رضتت م صومه (

ش

 قلیچ ،وهاب ( ، ۲۶۳۱آسیبسناسی اوراق مشارکر در اقتصاد ایتان و ارائوه راهمارهوای سیاسوتی ،ندموی هموای

دوسواالنه

اقتصاد اسممی با عنوان «اقتصاد اسممی و اقتصاد ایتان» ،تدتان دانش اا تتبیر مدر ش
 قلوویچ ،وهوواب و فتسووته ممکتیمووی ( ، ۲۶۳۱تحلیو شال هووای متیمووه توواخیت تادیووه در بانکووداری بوودون ربووا و ارائووه راهمووار
مای زی  ،فصلنامه اقتصاد اسممی ،سمارا ۵۳ش
 محقق داماد ،سید مص ی ( ، ۲۶۳۲قواعد فقه ،تدتان متکز نشت علوم اسممیش
 محتابی ،لیم ( ، ۲۶۳۱آسیب سناسی قتضالح نه در نظام بانکی قتض یوا قتضالح ونه ،مصوارطه بوا علیاصوغت هادوینیوا،
روزنامه ختاسان -مورخ  ،۲۶۳۱/۲۱/۱۷سمارا انتشار ۲۳۳۱۵ش
 ممارم سیتازی ،ناصت ( ، ۲۶۰۳توضیجالم ائ  ،قم انتشارات مدرسه االمام علیب ابیطالبش
 وووووووووووووووووو (۲۱۱۰ق  ،است تائات مدید ،قم انتشارات مدرسه االمام علیب ابیطالب ،شاپ دومش
 موسوی خمینی ،روحالله ،تحتیت الوسیله ،بیتا ،قم موس ه دارال لم ،شاپ اولش
 وووووووووووووو ( ، ۲۶۰۱است تائات ،قم دفتت نشت اسممیش
اص مرات فقدی و رقوقی م اممت ،تدتان پژوهشمدا پولی و بانکی ،شاپ دومش

 موسویان ،سیدعطا

( ، ۲۶۳۰فتهن

 موسویان ،سیدعطا

( ، ۲۶۳۱متیمه تاخیت تادیه (فتاوی متامع تقلیود ،قووانی و مقوترات بوانکی ،مقواالت علموی  ،تدوتان

پژوهشمدا پولی و بانکی بانک متکزی جشاشاش
 موسووویان ،سوویدعطا

و ر ووی میثمووی ( ، ۲۶۳۶نظووارت سووتعی بووت بانکهووا و موس ووات مووالی اسووممی ،تدووتان انتشووارات

پژوهشمدا پولی و بانکیش
 میثمی ،ر وی و وهواب قلویچ ( ، ۲۶۳۷ارزیوابی شال هوای اموتای بانکوداری بودون ربوا در کشوور ،ویوژاناموه نشوتیه علموی
اقتصادی «تازاهای اقتصاد» ،سمارا ۲۶۱ش
 نج ی ،محمد ر

(۲۱۲۵ق  ،مواهت الممم ،بیتوت دار االریاء التتاث ال تبیش

 نظتپور ،محمدنقی و فتسته ممکتیمی ( ، ۲۶۳۱بترسی قتارداد مشارکر مدنی از دید قواعد فقدی ،فصلنامه اقتصاد اسوممی،
۵۰ش
 هادوی تدتانی ،مددی ( ، ۲۶۳۲شال های بانکداری اسممی ،فصلنامه تازاهای اقتصاد ،سمارا ۲۶۳ش
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فهرست گزارشهای پژوهشی
عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش
0395

اکبر کمیجانی ،حمید زمانزاده ،علی بهادر

سازوکار مدیریت نرخهای سود در چارچوب سیاست پولی

MBRI-PP-95003

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا با IFRS

MBRI-PP-95002

احمد بدری

لزوم اصالحات ساختاری پایدارکنندهی نرخ تورم تکرقمی در شبکهی بانکی

MBRI-PN-95001

علی بهادر

0394
آسیبشناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی-اقتصادی

MBRI-PN-94025

حسین میثمی

مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی :پیششرط تحقق نرخ تورم تکرقمی

MBRI-PN-94024

مریم همتی

کاستیهای بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتی

MBRI-PN-94023

علی بهادر

کالننگاری بانکداری سایهای در ایران

MBRI-PN-94022

محمد اربابافضلی ،مهشید شاهچرا ،ماندانا طاهری

مسیر آتی نظام مالی :بانک محور یا بازار محور

MBRI-RR-94021

زهرا خوشنود

آثار مؤلفههای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییها در مطالبات غیرجاری بانکها

MBRI-PN-94020

حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا ،هادی حیدری

شاخصسازی قیمتهای تجارت خارجی ایران

MBRI-RP-94019

سجاد ابراهیمی

طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم پیوند در نظام مالی ایران

MBRI-PN-94018

رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی

شمول مالی در ایران :مقایسهای بر اساس معیارهای پایهای گروه 21

MBRI-PN-94017

مجید عینیان

نقد و بررسی پیشنویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا

MBRI-SR-94016

تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دورههای رکود و رونق

MBRI-PN-94015

زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری

نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

MBRI-PP-94014

وهاب قلیچ

حکمرانی شرکتی در نظامهای بانکی منتخب و نقش بانکهای مرکزی

MBRI-RR-94013

مهرداد سپه وند ،حمید قنبری ،امین جعفری ،لیال محرابی

طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعدهمند توسط بانک مرکزی

MBRI-PN-94012

حسین میثمی  ،حسین توکلیان

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا باIFRS

MBRI-PP-94011

احمد بدری

قواعد مالی و هدفگذاری تورمی

MBRI-PN-94010

ژاله زارعی

عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

MBRI-RR-94009

حسین میثمی

عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

MBRI-PN-94008

وهاب قلیچ و رسول خوانساری

ناخنثایی عملیات بازار باز

MBRI-WP-94007

پیر پائولو بنینو ،سالواتور نیستیکو

برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانهدار

MBRI-RR-94006

ابوالفضل خاوری نژاد

افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

MBRI-PN-94005

حمید زمانزاده

برگزیدگان حوزههای مختلف بانکداری مرکزی در سال 2104

MBRI-TR-94004

ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی

نظامهای ارزی :دسته بندی ،شناسایی و آثار اقتصادی

MBRI-RP-94003

علی بهادر

قدرت قانونی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

MBRI-WP-94002

زهرا خوشنود ،پی یر اِی .بولتز

معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

MBRI-WP-94001

مریم همتی ،رضا بوستانی

0393
عوامل موثر بر بهرهمندی از وام و شکلگیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری

MBRI-RR-93042

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ساختار هزینهای بنگاهها و تقاضا برای منابع مالی

MBRI-PN-93041

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال 2104

MBRI-TR-93040

لیال محرابی

تحلیل پویاییهای تورم و رشد اقتصادی در ایران

MBRI-PN-93039

سیدعلی مدنی زاده ،هومن کرمی ،سعید بیات

بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

MBRI-PN-93038

مجید عینیان ،امینه محمودزاده
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عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطهگری مالی شبکه بانکی کشور

MBRI-PN-93037

مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری

چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

MBRI-PP-93036

سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان

قواعد مالی و پیادهسازی آن در ایران

MBRI-PP-93035

ژاله زارعی

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» دی ماه 0393

MBRI-PR-93034

حمید زمان زاده

گزارش ماهانه پیش بینی تورم ،دی ماه 0393

MBRI-PR-93033

سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میانمدت

MBRI-PP-93032

حمید زمانزاده،مریم همتی و حسین توکلیان

تجربه شیلی ،ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی

MBRI-PN-93031

ایلناز ابراهیمی

تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

MBRI-PP-93030

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

MBRI-PN-93029

حسین میثمی

رکود تورمی و راهکارهای خروج

MBRI-PP-93028

محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنیزاده

رکودتورمی در ایران :نظمهای آماری و عوامل آن

MBRI-PP-93027

مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

MBRI-PP-93026

مطالبات غیرجاری یا داراییهای مسموم بانکها

MBRI-PP-93025

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» ( آبانماه )0393

MBRI-PR-93024

حمید زمان زاده

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن ( تابستان )0393

MBRI-PR-93023

گزارش ماهانه پیش بینی تورم (آبانماه )0393

MBRI-PR-93022

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

گزارش فصلی تولید صنعتی ایران (تابستان )0393

MBRI-PR-93021

سجاد ابراهیمی

شکست بازار اعتبارات

MBRI-PP-93020

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

MBRI-RR-93019

ابوالفضل خاوری نژاد

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

MBRI-PN-93018

هادی حیدری

گواهی سپرده مدتدار سرمایهگذاری خاص :کاستیها و راهحلها

MBRI-PN-93017

رسول خوانساری ،ماندانا طاهری ،حمید زمانزاده

پیشبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس

MBRI-WP-93016

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

چرخههای تجاری و اعتباری

MBRI-PP-93015

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

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

MBRI-PP-93014

رامین مجاب

ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابتپذیری

MBRI-PN-93013

اعظم احمدیان

هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیششرطهای اساسی

MBRI-PN-93012

ایلناز ابراهیمی

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-PP-93011

مریم همتی

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

MBRI-WP-93010

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

MBRI-PN-93009

وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی

ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی

MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

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

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

مجید عینیان

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

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

معرفی روشهای تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران (حساب اقماری محیط زیست
ایران()SEEAIRAN
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محمدحسین رحمتی ،سیدعلی مدنیزاده،فاطمه نجفی
حمید زمان زاده،علی بهادر ،حسین باستانزاد،
حسین توکلیان

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،دکتر رامین مجاب ،سجاد
ابراهیمی ،سعید بیات ،مجید عینیان ،هومن کرمی

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

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

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

اثر پسماند جانشینی پول در ایران

MBRI-RR-93001

سامان قادری

0392
ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

مریم همتی

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

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

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای 0392-0390

MBRI-9224

اعظم احمدیان

تحلیل سهم از بازار بانکها ()0390-0391

MBRI-9223

اعظم احمدیان

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()0390-0391

MBRI-9222

اعظم احمدیان

MBRI-9221

لیال محرابی

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

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )0391-0361و ارزیابی آن به عنوان
سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی

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

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

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی

صکوک کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میثمی  ،لیال محرابی

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

حسین میثمی

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  0389و )0391

MBRI-9210

اعظم احمدیان

نگاهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

اعظم احمدیان

بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

MBRI-9206

حسین میثمی

حاکمیت شرکتی ،نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی :گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه
بانکداری اسالمی
استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی :گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری

MBRI-9205

وهاب قلیچ

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

MBRI-9204

لیال محرابی

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

MBRI-9203

رسول خوانساری

MBRI-9202

فرشته مالکریمی

MBRI-9201

حسین میثمی

اسالمی

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری
اسالمی
تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی
اسالمی

08

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش
0390

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

MBRI-9111

حسین میثمی

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9110

فرشته مالکریمی

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

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

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میثمی

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

اسالمی

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

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
0391
عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )0391

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )0391

MBRI-9007

فرهاد نیلی

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )0391

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )0391

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )0391

MBRI-9004

حسین معصومی ،محمد روشندل

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )0391

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )0391

MBRI-9002

وهاب قلیچ

مالیات تورمی دالر( بهار )0391

MBRI-9001

حسین قضاوی

0389
بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مهدی منجمی

مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

مهشید شاهچرا

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

طاهره اکبری آالشتی

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

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بیگلری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

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

MBRI-8901

حسین میثمی  ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل
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