


بین المللبا بانکداري تعامل در اسالمی استفاده از ظرفیت هاي فقه 
با تأکید با ابزار خرید دین 

موسویانسید عباس 
اسالمیدانشیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 

فرشته مالکریمی
.  ا.ا.پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي جپژوهشگر 



دینخریدتعریف 

صورتبهآناسمیمبلغازکمتربهبدهکارمدت داردینآنموجببهکهاستقرارداديدینخرید
.پذیردصورتثالثشخصیامدیونتوسطمی توانددینخرید.می شودخریداريطلبکارازنقدي

دینخرید ارکان
مدیونو)بایع(داینبینقراردادشود،خریداريمدیونتوسطمدت داردیناگر:قراردادطرفین

ثالثشخصگردد،خریداريثالثشخصتوسطدینکهصورتیدرامامی شود،منعقد)مشتري(
.می نمایندایفاقرارداددررابایعداینومشترينقش

ارادهازحاکیعملییانوشتارلفظ،بامی توانددیگرقراردادهايهمهنظیرقرارداداین:قبولوایجاب
.گرددمنعقدکاراینانجامبهقراردادطرفینرضایتو

توسطکهاستمبلغیثمنواستبدهکارمدت داردینوبدهیهمانمبیعقراردادایندر:عوضین
.می گرددپرداختدینازايدر)ثالثشخصیامدیون(مشتري



خرید دین در فقه امامیه

رامؤجلوصحیحراحالدینبیعومی شودقائلتفاوتمؤجلوحالدینبیناولنظریه
.برگزیده اندرانظریهاینحدائقصاحبواولشهید.می داندباطل

اماموادریسابن.استباطلثالثشخصبهولیدرستمدیونبهدینبیعدومنظریه
.هستندنظریهاینطرفدارانازدومشقولدرخمینی

کرده اند،اختیارراآناردبیلیمقدسوثانیمحققمثلفقیهانازبسیاريکهسومنظریه
چهوشودفروختهمدیونبهچهاست،جایز)نقد(حالثمنبهمؤجلدینبیعکهاستاین
.استباطلمؤجل،ثمنونسیهنحوبهدینبیعولیثالث؛شخصبه



خرید دین در فقه امامیه

ازکمتربهمدیونغیربهدینبیعکهاستاینپذیرفته،راآنطوسیشیخکهچهارمنظریه
نمی توانداستدادهپولطلبکاربهکهمقدارآنازبیشترمشتريولیاستصحیحدیناصل

.می شودبريدین،مابقیازبدهکارذمهوبگیردبدهکاراز

کهمی شوددینیتماممالکخریدار،واستصحیحمطلقاًدینبیعکهاستاینپنجمنظریه
یزدي،سیدکاظمعظامآیاتمانندمعاصرفقیهانویژهبهشیعهفقیهانمشهور.استخریده
صافیوشیرازيمکارم،خامنه ايتبریزي،،سیستانیاولشان،قولبهبناخمینیامامخویی،

.کرده انداختیاررانظریهاینپیشینفقیهانازبسیاريهمچنینوگلپایگانی
کردهراتجویزاقلبهدینبیع،استفتائاتبخشعروة الوثقیکتابدریزديسیدمرحوم

.پذیرفته اندرانظراینزده اندعروهبرحاشیهکهایشانازبعدمراجعاکثر.است



بیع دین به شخص ثالث

شخصبهدینفروشدارد،کاربردتنزیلیادینبیععنوانبهبانکداريعملیاتدرآنچه
کرده اند،بحثآنرويفقهاکهدینخریدصورسایرواستاسمیمبلغازکمتربهثالث

.نداردکاربردي

ایندر.می  باشدمعاصرومتأخرمتقدم،فقهاياکثرقبولموردثالثشخصبهبدهیفروش
و)نباشدصوري(بودهحقیقیسفتهوچکاگرکهاستآنتقلیدمراجعاکثرنظررابطه

یابدهکاربه(آنفروشباشد،طلبکارآن،کنندهصادرازراسفتهیاچکمبلغفروشنده،
.ندارداشکالنقد،صورتبهوکمترقیمتبه)دیگرشخصی



شرایط صحت خرید دین

اسنادمالیتکهدیدگاهیبربنا.گرددمعاملیربايحکممشمولنبایدپولبیعاصل:نخستشرط
فروشمنزلهبهتجاريسندیکتنزیلکهاستآنبیانگراسناداینمی داند،پولیاعتباربهراتجاري
رامعاملیربايحرمتامامیهفقهايمشهور.استآناسمیمبلغازکمتربه)دین(آیندهپولنقدي

است،معدوداتجزءپول،چونصورتایندرکهمی داندموزونومکیلهمجنساشیاءدرمنحصر
.استجایزآناسمیارزشازکمترقیمتیبهولوپولبیع

»قرض«طرفینعملحقیقتاینکهنهپذیرد،صورت»بیع«عنوانبهواقعابایددین،بیع:دومشرط
قرض،یابودهبیعمنعقدهقرارداداینکهتشخیصبراي.استشدهپوشاندهآنبهبیعصورتکهباشد

بیندروبانکیسیستمدرویژهبهامروزعرفکهآنجااز.نموداستفادهعرفیانوعیمعیارازمی توان
.بودآنصحتبهقائلبایستیمی کنند،تلقیمعاوضهوبیعواقعاراتجارياسنادتنزیلتجار،



شرایط صحت خرید دین

شخصیازواقعاآنصاحبیعنیباشدحقیقیبدهیازحاکیبایدتجارياسناد:سومشرط
.استخارجبحثازصوريتجارياسنادبنابراین.باشدداشتهطلب

دومواولشروطکهگفتمی توانتجارياسنادتنزیلخصوصدرشده،یادشرایطبهعنایتبا
بیعآنتبعبهوپولبیعامامیه،فقیهانمشهورنظربربناسو،یکازیعنیاست؛موجوداصوال
دیگرسويازواستجایزدینیاپولاسمیقیمتازکمترقیمتبهولوتجاري،اسنادودین
موردمدت داردیونکردننقدودینخریدبرايبانکیسیستمدرتجارياسنادتنزیلعرفاً

خصوصدروداردموضوعیتبیشترسومشرطلذا.گرفتنقرضبراينهمی گیرد،قراراستفاده
.نمودتوجهآنبهبایددینهر



خرید دین در نظام حقوقی ایران

وتجارياوراقواسنادتنزیلموقتنامهآئینمبنايبردینخریدبهمربوطعملیات1389سالتا
پولشورايکهدین،خریدقالبدرجاريحسابدراعتباراجراییدستورالعملوآناجراییمقررات

آراءاکثریتبهومطرحنیزنگهبانشورايدرآنمتعاقبوکردهتصویب)26/8/1361مورخ(اعتبارو
.پذیرفتمیانجامنشد،شناختهاساسیقانونوشرعبامخالف

دراعتباراجراییدستورالعملانتشارباایراناسالمیجمهوريمرکزيبانکنگهبان،شورايموافقتبا
اعتبارروشبهتسهیالتاعطاياجازةبانک هابهضوابطیحسببردینخریدقالبدرجاريحساب

.می دادجاريحسابدر

استصناعومرابحهیعنیدیگرعقددوهمراهبهدینخریدقرارداداضافه شدنپیشنهاد1389سالدر
مجلسمحترمنمایندگانمساعدتباوگردیدمطرحمرکزيبانکتوسطتوسعه،پنجمبرنامهبه

.شدگنجاندهتوسعهپنجمبرنامهقانون98مادهدراسالمی،شوراي



خرید دین در نظام حقوقی ایران

بخشنامه2/5/1390مورخجلسهدرپنجم،برنامهقانون98مادهاستنادبهوزیرانهیأت
فصلآیین نامهبهالحاقبرايدینخریدومرابحهاستصناع،عقودموضوعبارا16و14،15

.نمودتصویبربابدونبانکیعملیاتقانونسوم

مورخجلسههشتمینوبیستویکصددرنیزسه گانهعقوداجراییدستورالعمل
اعتباروپولمحترمشوراي.رسیدتصویببهاعتباروپولمحترمشوراي25/5/1390
بیستویکصدجلسهدررامرابحهواستصناعدین،خریدسه گانهعقوداجراییدستورالعمل

.رساندتصویببه25/05/1390مورخهشتمو



خرید دین در فقه اهل سنت 

بنابرحنبلیوحنفیفقهاي،اسمیمبلغازکمتربهثالثشخصبهدینخریدبارابطهدر
.جوازندعدمبهقائلاظهر

آن هاازیکیکهمی کنندارائهجوازعدماینازرفتبرونبرايراهکارسه حنفیفقهايالبته
براي(ثالثشخصازراتجاريسنداسمیارزشازکمترمبلغیداینکهاستقراربدین
مبلغثالثشخصمی کند،طلبوصولدروکیلرااوسپسکردهاستقراض)بانکمثال

عنوانبهرابخشیوقرضاستیفايعنوانبهرابخشیکردهوصولمدیونازرااسمی
.می کندتصاحبحق الوکاله



خرید دین در فقه اهل سنت 
ازدیگريگروه.می دانندجائزراعوضغیروعوضبهمدیونغیربهدینتملیکشافعیهازبرخی

ایندرراشرطچندالبتهمی شمارندجائزرامدیونغیربرايسلمازغیردیونبیعنیزشافعیه
اوعلیهبینه ايیاباشدمقروثروتمندمدیوناینکهازعبارتندشروطاین.می دانندمعتبربیعنوع

.استمعاملهاینجوازشرائطازیکیعقدمجلسدرعوضینقبضباشد،مستقردینباشد،

غررازکهشروطیمالحظهباالبتهاستمدیونغیربرايدینبیعجوازبهقائلنیزمالکیهمذهب
.باشددورمحظوراتسائرورباو

مذاهبسایراماندارد،قبولرادیونمعاملهصورتهیچبهکهاستحنبلیمذهبتنهااینبنابر
حنفیهمانندیادارندقبولرادینبیعمستقیمصورتبهیامالکیوشافعیشیعه،ماننداسالمی

.می کنندتصحیحراآنراهکاريازاستفادهبا



کاربردهاي بیع دین در صنعت بانکداري متعارف 

.استتجارياسنادتنزیلیادینخریدمالی،تأمینروش هايازیکیمتعارفبانکداريدر

.»نقدوکمترمبلغیمقابلدرمدت دار،مبلغدریافتحقفروشومعامله«ازاستعبارتتنزیل

اسناد،اینسررسیدتاکهاستنقديسرمایه هايداشتناختیاردرمستلزمتجاري،اسنادودیونتنزیل
قیمتبهمدت دار،تجارياسنادتنزیلبامی تواندسرمایه ها،اینمالکصورت،ایندر.نباشداحتیاجمورد
.بپردازدسودکسببهونمودهاستفادهخودسرمایهازاسناد،ایناسمیمبلغازکمتر

سرمایه گذاري هايسمتبهآنهاهدایتومردمیراکدپس انداز هايتجهیزمبادالت،تسهیلکهآنجاییاز
بانکی،شبکهدرتوجهقابلنقدمالیمنابعتوجهباواستبانکینظامکارکردهايازبخشیمولد،ومفید

.می شوندشناختهدنیادرتجارياسنادتنزیلمهممشتریانازیکیعنوانبهبانک ها



کاربردهاي بیع دین در صنعت بانکداري متعارف
.می نمایندمجددتنزیلمرکزي،بانکنزدراتجارياسناد،کنندپیدانیازپولیذخایربههرگاهبانک ها

بانکنزدرامذکورتجارياوراقنیزبانک هاتجاري،بانک هايتوسطمشتریاناسنادتنزیلکناردرلذا
.می گویند»اتکاییتنزیل«یا»مجددتنزیل«عملاینبهکهمی کنندتنزیلمرکزي

ابزارهاییموثرترناز»بازبازارعملیات«و»مجددتنزیل«نزخدرتغییرربوي،بانکداريسیستمدر
.می جویندتوسلآن هابهپولعرضهو»قدرتپرپول«کنترلجهتپولیمقاماتکههستند

بهرهنرخوبانک هابهرهنرخبرنقدینگی،حجمدرتغییربرعالوهطریق،اینازپولیسیاستاجراي
میزانقیمت ها،عمومیسطحخدمات،وکاالهاشدهتمامهزینهدرنتیجهدروگذاشتهتأثیرنیزبازار

بهمجددتنزیلهموارهلذا.استموثرارزيپرداخت هايموازنهواشتغالتولید،وسرمایه گذاري
.استبودهتوجهمورددرپولیسیاستابزارهايازیکیعنوان



معاملۀ دین در بانکداري طبق دیدگاه اهل سنت
:استمطرحاحتمالدوقانوننظرازکمبیاالتخصمیاتنزیلماهیتبارابطهدر

ورقبوسیلۀکهاستقرضیتنزیل،عملیاتکهبیاناینبهاستضمانهمراهقرضتنزیلعملیات؛نخست
حقحوالۀیاحق،فروشتنزیلعملیات؛دوم.می شودتضمینمی کند،دریافتمشتريازبانککهتجاري
راحقشاینکهیاومی فروشداستمندرجتجاريسنددرکهراحقشسنددارندةکهصورتاینبهاست،

.استقانونشارحینازبسیاريمختاراحتمالاینومی دهدحوالهاجلازقبلوفاءمقابلدر

مجازرابدهیتنزیلعملیاتعربستان،حنبلیعلمايتاثیرتحتاسالمیفقهمجمعواسالمیتوسعهبانک
پرداختآنمبالغازکاستنبدونراخودمشتریانسندهاياسالمیبانک هاياکثرنتیجهدرنمی دانند

مذاهبازخیلیکهگذشتکهاستحالیدراین.می کننددریافتکارمزدتنهاکاراینمقابلدرومی کند
ودارندقبولرابدهیمبلغازکمتربهثالثشخصبهدینبیعقراردادمالکیوشافعیچونسنتاهل

.می کنندتصحیحهمحنفیفقهاي



استفاده از ظرفیت  اشتراکات فقه اسالمی 
طراحی ابزار بیع دیندر 

بکارگیريدرایرانجملهازکشورهاغالبدرربابدونبانکینظامدین،بیععقدگستردهظرفیتوجودبا
.استنکردهعملموفقابزاراینمناسب

عقداینقالبدراعطاییتسهیالتمیزانکهاستآنازحاکیایرانمرکزيبانکسويازمنتشرهآمارهاي
دررااعطاییتسهیالتکلازکمیحجمکهاستبودهریالمیلیارددویستوهزار2حدود1386سالدر

بامرتبطآمارونیستموجودقرارداداینازاستفادهمیزانازدقیقیآمارنیزبعدسال هايدر.برمی گیرد
آوردهتسهیالتسایربخشدرگذشتهسررسیدومعوقمطالباتمعامالت،اموالهمراهبهدینخریدابزار
.استشدهدینخریدابزاروضعیتبارابطهدرشفافیتوجودعدمبهمنجرمسألههمین.استشده

بانکینظاممشکالتحلدرآنکاربردافزایشبرعالوهکهاستحديتاعقداینظرفیتمی رسدنظربه
نظامبهکارآمدابزاريعنوانبهراآناسالمیفقهاشتراکاتازاستفادهبامی توانایران،درربابدون

.نمودمعرفیبین المللبانکینظامواسالمیبانکداري



کاربردهاي بیع دین در بانکداري اسالمی

تسهیالتاعطايشیوه هايازیکیعنوانبهتنزیل
نیازموردمالیمنابعتأمینبرايربابدونبانکدارينظامدرکهاستابزارهاییجملهازدینخرید

.می گیردقراراستفادهموردخدماتیوبازرگانیتولیدي،واحدهاي
یاحقیقیاشخاصبراياعتباروپولشورايمصوبۀبراساسبانک هادین،خریدتسهیالتبارابطهدر

کاالهايمزبوراشخاصکهاستچنینآنازاستفادهشکل.می کندتعییناعتبارمعینسقفتاحقوقی
بهمعینسررسیدبهخریدقیمتمعادلسفته اينقدوجهپرداختجايبهوخریداريراخودنیازمورد

.می کنندتنزیلبردهخریداراعتبارمحلبانکبهراسفتهکاال،فروشندگانومی دهندتحویلفروشندگان
سالیکازکمترآنهاسررسیدکهاستتنزیلقابلاسناديتنهاتنزیل،نامۀآیین6و5مادةمطابق

نرخازبیشنبایدقیمتتفاوتاینکهمی شودتنزیلاسمیمبلغازکمترقیمتیبهاوراقیچنین.باشد
.باشداعتباروپولشورايمصوب



کاربردهاي بیع دین در بانکداري اسالمی
دینخریداساسبرجاريحسابدراعتبارطراحی

معتبرمشتریانازدستهآنبرايکهمی کنداعالمآنانبهمعتبرمشتریانشناساییبابانکشیوهایندر
جاريحسابعملکردبامتناسبهستند،مدت دار)واقعیمعاملۀازناشی(حقیقیمالیاسناددارايکه

.می کندبازتنزیلیاعتبارآنها،
.می کنددارمدتمالیاسناددرخواستوتعیین،رااعتبارحدبانکمی کند،اعتبارتقاضايمشتريوقتی

بهتوجهباوچکمبلغتناسببهبانکتامی گذاردبانکاختیاردربراتوسفتهاعتبار،مبلغبهمشتري
نظرموردچکوکندتنزیلرابراتهاوسفتهازبخشیها،براتوهاسفتهمدتوبانکیعملیاتسودنرخ

ومراجعهبانکبهمی تواندشود،مواجهمنابعمازادبامشتريوباشدطوالنیسفتهسررسیداگر.بپردازدرا
خریدهرامدت دارسفتهکهروشیهمانبهبانک،صورتایندر.کنددرخواستراشدهتنزیلسفتهخرید
مشتريوبانکبینوتکراربارچندینمی تواندسفتهسررسیدتاروشاینومی فروشدمشتريبهبود،

.شودفروشوخرید
.ببرندبهره،دارندمدتکوتاهوفورينقدینگیبهنیازکهمشتریانیبرايراهکاراینازتوانندمیهابانک



کاربردهاي بیع دین در بانکداري اسالمی
طراحی کارت اعتباري بر اساس بیع نسیه و خرید دین

اساسبراعتباريکارتطراحیربا،بدونبانکداريدراعتباريکارت هايازاستفادهراه حل هايازیکی
.می باشد)تنزیل(دینخریدونسیهبیع
می بنددقراردادکارتپذیرندةخدماتیوتجاريمراکزبااعتباري،کارتصادرکنندةبانکروش،ایندر
تنزیلنرخبابانکبخرند،)ماههششمثالبراي(مدت دارنسیهصورتبهکارتدارندگانچههرکه

بابانکطورهمین.بپردازدنقدراآنوجهوکردهتنزیلراآنانبدهی)درصد10مثالبراي(معینی
بانک،دینخریدتسهیالتواعتباريکارتازاستفادهبابتوانندآنانکهمی بنددقراردادکارتدارندگان

.بخرندخدماتیمراکزوفروشگاه هاازدارمدتنسیهصورتبهرانیازموردخدماتوکاالها
برخوردارکلیتخفیفازوبپردازندتنفسفرصتدرراخودبدهیمی توانندخریدازبعدکارتدارندگان

مبلغکلوبپردازندماههششسرسیددریاشوندمندبهرهجزئیتخفیفازوقسطیصورتبهیاشوند
.کنندتصفیهرابدهیاسمی
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مرکزيبانکتوسطمجددتنزیلعملیات

دراخیرهاىسالدرکهابزارهایىترینمهمازیکیمجددتنزیلنرختغییروبازبازارعملیات
.گیردمىقراراستفادهمورد)ربوى(متعارفبانکدارى

فقهباکهجایگزینابزارهايازیکیعنوانبهرا»مجددتنزیل«می تواننیزربابدونبانکداريدر
باآن دارندگان توسط که بهاداراسنادواوراق مجدد،تنزیل در.نمودمعرفیدارد،مطابقتنیزاسالمی

عنوان تحت که نرخی بادوم باربراي شده اند،تنزیل تجاري بانک هاي نزدبانکی، متداول تنزیل نرخ 
مرکزي بانک نزد،تجاريبانک هاي سوي ازمی شود،تعیین مرکزي بانک توسط مجددتنزیل نرخ

.می شوندتنزیل 
حالدرکهاستوظائفیمهمترینازیکیطریقآنازاعتبارياحتیاجاتتأمینواسنادمجددتنزیل
معموالًوداشتموقتجنبۀابتدامسئولیتاین.استشدهگذاردهمرکزيبانک هايعهدةبرحاضر

بالیکنشد،میمربوطاضطراريمواردوعاديغیرشرایطدرتجاريبانک هايبراياعتبارایجادبه
جزءتنهانهامراین-کشوراعتباريسیستمنظرازچهوبانک هانظرازچه-اهمیتشدنآشکار
درپولیهايسیاستمهمابزارهايازیکیعنوانبهبلکهگردید،مرکزيبانک هايدائمیوظائف
.شدتبدیلمرکزيبانکدست
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تبدیل تسهیالت رهنی به اوراق بهادار 
درومی پردازندتسهیالتمتقاضیان،بهقراردادهاانواعقالبدربانک هاربابدونبانکداريدر

یکازدین،خریدواستصناعجعاله،تملیک،شرطبهاجارهمرابحه،مانندتسهیالتاینغالب
موارداینازخیلیدردیگرطرفازاستبانکبستانکاريومشتريبدهیتسهیالتنتیجهطرف
.می کندرهنووثیقهگرفتنبهاقدامبانک

اوراقبهآنهاتبدیلومطالباتایناز)سبدي(پرتفوییتشکیلبامی تواندبانکمواردایندر
میمسکنبانکمثال.کندتجدیدراخودمنابعوبفروشدمالیبازارهايدرتنزیلطریقازبهادار
یاوبانکهاازاستفادهباونمایدمنتشربهاداراوراقخود،مشتریانرهنیتسهیالتاساسبرتواند

تخصیصبهمنابعآنباویابددستنیازموردمنابعبهوبفروشدراآنهامالیتامینموسسات
.نمایداقداممنابعمجدد
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شرکت هاوبانک هادولت،بهاداراوراقتنزیل
مالیتأمینجهتمهمیراهکارهاي،)تنزیل(ثالثشخصبهاسمیقیمتازکمتربهدینبیع
.می دهدقراراقتصاديبنگاههايودولتاختیاردر
ازخودمطالباتمی تواننداقتصاديفعاالنوبانک هامرکزي،بانکدولت ها،اساساینبر

وآوردهدرمتحدالشکلاسنادصورتبهراحقوقیوحقیقیاشخاصمؤسسات،شرکت ها،
تأمیننقدینگی،بهدولتمدتکوتاهنیازهايطریقاینازوبرسانندفروشبهبازاردرعندالزوم

.گردد
ومالیاتعنوانتحتاقتصاديفعاالنازخودمطالباتمی توانندشهرداریهایادولتمثالبراي

مالیبازارهايدربهاداراوراقتنزیلطرقازدرآوردهبهاداراوراقصورتبهراشهرداريعوارض
قالبدرراشرکت هاوبانک هاپیمانکاران،بهخودبدهی هايمی توانددولتاینکهکمابفروشند

بهکردهتنزیلمالیبازارهايدربتوانندنیازصورتدرتادهدتحویلآنهابهخزانهاسنادواوراق
.یابنددستنقدینگی
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معامالت بین بانکی بر پایه خرید و فروش دین 
فروشوخریدابزاردادپیشنهادایراندربانکیبینبازاربرايمی توانکهابزارهاییازیکی
.استدین

برايراخودتنزیلیاسنادازبخشیمی توانندنقدینگیبهنیازصورتدراسالمیبانک هاي
باشندداشتهنقدینگیبهنیازکهمواقعیدروکردهعرضهبانکی،بینبازاردرفروش،وخرید

اینخریدبهاقدامشدند،روبه رومنابعمازادباکهزمانهروکننداقداماسناداینفروشبه
اوراقبهتبدیلراخودشاناعطاییتسهیالتازبخشیمی تواننداینکهکما.نماینداسناد
.بگذارندستدودادبهبانکیبینبازاردرتنزیلطریقازکردهبهادار

ویافتهانجامواقعیصورتبهمعاملهبایدالبته.استدینبیعفقهینظرازمعامله هااین
خریداربانکبهدینفروشبادینمالکیتمعاملهایندر.نباشدصوريشدهارائهاسناد
برساندفروشبهمجدداًرادینکهمی شودمیسرجدیدمالکبرايامکاناین.می شودواگذار

.نمایدحلراخودنقدینگیمشکلآنبامی تواندوشدهثمنمالکنیزدینفروشندهو
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دینفروشوخریدپایهبرالمللیبینمعامالت
بانکتوسطآنهامجددتنزیلهمینطوربانک ها،توسطتجارياسنادتنزیلیادینخریدقرارداد
ومالیبازارهايدرتنزیلیصورتبهآنهافروشوبهاداراوراقبهبانکیتسهیالتتبدیلومرکزي

.استدنیامتعارفبانکداريدرشدهپذیرفتهابزارهايازبانکیبینبازار

خودمالیوپولینیازهايازبخشیدینفروشوخریدابزارازاستفادهبامی تواننداسالمیبانک هاي
وبین المللیمشتریانبهتسهیالتاعطايمقامدرمثالبرايدهندسامانرابین المللبانکداريبا

نقدینگیجذبمقامدراینکهکمانمایندتنزیلراآنهاتجارياسنادمی توانندخارجیبانک هاي
از)آنهانزدتجارياسنادوبدهیاوراقتنزیل(آنهابهتجارياسنادواوراقفروشبامی توانند
.نماینداستفادهبین المللیبانک هاينقدینگی
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