
بازار بين بانك�، فرع� اساس� از بازار پول است كه محل عرضه و تقاضای 
وجوه اضافه بانك ها و مؤسسه های مال� برای ي�دي�ر است. در اين بازار كه 

به طور معمول ابزارها با هدف تأمين مال� كوتاه  مدت بانك ها جهت 
مديريت نقدينگ� استفاده م� شوند، ابزار توافق نامه بازخريد (ريپو) 

اهميت بااليی دارد. در ايران دستورالعمل اجرايی تش�يل بازار 
بين بانك� ريال� در سال ١٣٨٣ از سوی بانك مركزی ابالغ شد 
و اين بازار از سال ١٣٨٧ فعاليت رسم� خود را آغاز كرد. از 

آنجا كه ابزارهای اين بازار محدود بوده، حجم قراردادها در 
اين بازار پايين است. اين نوشتار با هدف معرف� ابزاری 

پرسش  اين  به  پاسخ  دنبال  به  بازار  اين  برای  جديد 
است كه آيا توافق نامه بازخريد (ريپو) به عنوان ابزار پول� 

م� تواند با توجه به فقه اماميه و قانون بانكداری بدون 
ربا در بازار بين بانك� ايران استفاده شود؟

با  و  است  پژوهش های كيف�  نوع  از  پژوهش  این 
و  مال�  ـ  تلفيق� فقه�  از روش مطالعه های  استفاده 

بررس�  به  به  جزء،  جزء  تطبيق  و  نخب�ان  نظر  همچنین 
توافق نامه بازخريد با اركان عموم� صحت قراردادها در فقه 
توافق نامه  م� دهد  نشان  پژوهش  نتيجه  م� پردازد.  اماميه 
بازخريد رايج با اصالح هايی در موضوع و شرط های قرارداد، 
تحت عنوان توافق نامه بازخريد اسالم� م� تواند در بازار بين

 بانك� اسالم� استفاده شود.

پانزدهم، شماره ۶٠،  سال  اسالم�،  اقتصاد  پژوهش�  علم�  فصلنامه  منبع: 
زمستان ١٣٩۴

پژوهشكده پولى و بانكى
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

* جهت کسب اطالعات بیشتر و یا ثبت نام به پای�اه اطالع رسان� پژوهش�ده پول� و بانک� به نشان� www.mbri.ac.ir مراجعه نمایید
   و یا با شماره ٨٨۶۵٧٣٩۵ تماس حاصل فرمایید.

* حضور در این جلسه برای کلیه عالقه مندان رای�ان است.

زمان: سه شنبه ٢٨ اردیبهشت ماه ١٣٩۵ ساعت ١١ تا ١٣.
م�ان: میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پالک ١٠، پژوهش�ده پول� و بانك�، طبقه اول.
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حجت االسالم سیدعباس موسویان (دانشیار اقتصاد پژوهش�اه فرهنگ و اندیشه اسالم�)

با حضور
دکتر عل� دیواندری (رئیس پژوهش�ده پول� و بانک�)

سید عل� اصغر میرمحمدصادق� (مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی)
حجت االسالم محمدجواد محقق نیا (عضو هیأت علم� دانش�اه عالمه طباطبایی)

ایمان نوربخش (مدیر ریس� بانک کارآفرین)

توافق نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانک� اسالم�


