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 1نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

    

 مقدمه
تصهوب  و  ۲۶۳۱حهف  ربها از لیایهاا بهانقی، نهانوی لیایهاا بهانقی بهدوی ربها  ر سها   منظوربه س از پیروزی انقالب اسالمی، پ

نهانوی، برخهی  ابن گرفت   ر تدوبنهای صوراسراسری  ر کشور اجرا شد. با وجو   نت طورب بسیاری از کشورهای  بگر،  برخال 
، هنوز شو آنق  بنا بو  پنج سا  پس از تصوب  بازنگری  با وجو  ر اجرای نانوی هیچنای ب  نوا خو  بانی است و  وبژهب مشکالا 

 هم با گفشت بیش از س   ه  از تصوب  آی، ابن امر محقق نشده است. 
سهیت تحقهق بانقهداری اسهالمی صهورا گرفته ، طهرح حرکهت به  بهرایاصالح شبک  بهانقی  منظورب  تازگیب بکی از انداماتی ک  

 ۱۲بها اماهای  ۲۶۳۴ار ببهشهت  ۴بازنگری اساسی نانوی لیایاا بانقی بدوی ربا )بهره( است ک  با نید بک فوربت  ر جاس  مورخ 
پژوهشهکده  اهییت انطباق لیایهاا بهانقی بها مهوازبن شهرب ت،  لیلب ما ه تصوب  شد.  ۳۶نفر از نیابندگای  ر نال  شش فصل و 

 از منظهر کارشناسهای بهانقی وبژه ب‐ را  هابی ابن طرحبا برگزاری نشستتصییم گرفت پولی و بانقی بانک مرکزی جیهوری اسالمی 
 . نقد و بررسی کند ‐

ابن طهرح اسهت،  ر  از ۱و  ۲ هایفصلک  مربوط ب  « اهدا  و وظابف نظام بانقی و تجهیز منابع پولی»اولین نشست با موضوع 
نظرای نظام بهانقی برگهزار شهد.  ر ابهن نشسهت، پهس از سه نرانی  ر پژوهشکده پولی و بانقی با حاور صاح  ۲۶۳۴ تیر ۲۱ تاربخ
انتصها ی بانهک  مهدبرکلنوبس نهانوی جدبهد، آنابهای ابوالفاهل اکرمهی ) و فصل او  پیش رهاالسالم سیدلباس موسوبای  رباحجت

الیااهی بانهک مرکهزی(، لهاوی و نرار ا ههای بین گروه پهژوهشقونی(، حیید ننبری )رئیس نظر حلشری )صاح مرکزی(، بدال  اثنی
خو  را  رباره  یهاسازی پژوهشکده پولی و بانقی(  بدگاهزا ه )مدبر گروه مد نظر حقونی( و سیدلای مدنیمصطفی السای )صاح 

 کر ند. مطرحآی 
 نشسهت، ابن  ر. شد برگزار نظرایصاح  و اساتید حاور با ۲۶۳۴ تیر ۱۱ تاربخ  ر «منابع ت صیص» موضوع با نشست  ومین

 نهوبسپیش سهوم فصل خصوص  ر توضیحاتی( اسالمی شورای مجاس نیابنده) بحربنی زا هحسین محیدحسین االسالمحجت ابتدا
 بانهک مشهاور) وندسهپ  مههر ا  ،(مرکهزی بانهک حقهونی هایبررسهی مهدبر) لربیه  غالمحسین آنابای سپس لنوای کر  و جدبد نانوی

 و لیهومی روابه  کهل ا اره رئهیس) م تید فرزبن ارغوای خانم و( اسالمی بانقداری گروه مدبر) ندری کامرای ،ننبری حیید ،(مرکزی
 انتصها  حهوزه نظهرصاح ) صدر سیدکاظم ،نشست ابن  ر .پر اختند خو  هایظرن بیای ب ( هاسپر ه ضیانت صندوق الیالبین امور

 . اشت حاور نیز( اسالمی
 و اسههاتید حاههور بهها بههانقی و پههولی پژوهشههکده  ر ۲۶۳۴ تیههر ۱۴ تههاربخ  ر «مطالبههاا وصههو » موضههوع بهها نشسههت سههومین

 نهوبسپیش از ۴ فصهل پیرامهوی توضهیحاتی بیهای ب  موسوبای سیدلباس االسالمحجت نشست، ابن آغاز  ر. شد برگزار نظرایصاح 
  ابهره رئیس) لظییی فرشید آنابای و (بانقی و پولی پژوهشکده لاییهیئت لاو) شاهچرا مهشید خانم ،سپس پر اخت جدبد نانوی
 ،(مرکهزی بانهک التبهاری مؤسسهاا و ههابانک بهر نظهارا مهدبرکل) آزا امهین امیرحسهین ،(مرکزی بانک التباراا ا اره بها ار اوراق

 های خو  را مطرح کر ند. بدگاه ننبری حیید و( پارسیای بانک مدبرلامل) پروبزبای کوروش
 محیهدنقی االسهالمحجت ابتهدا ،ابن جاسه  .  رشد برگزار ۲۶۳۴ مر ا  ۲۶ تاربخ  ر «بانک مرکزی» موضوع باچهارمین نشست 

 بحث  و بر تأکید با) مطرح کر  جدبد نانوی نوبسپیش از ۵ فصل خصوص  ر توضیحاتی( مفید  انشگاه لاییهیئت لاو) نظرپور
 محیهدها یرحیتهی و محیدحسهین  نیاهی، فرها  السای،مصطفی  ارشدی، آنابای لای سپس و (شرلی نظارا و پولی گفاریسیاست
 .پر اختند خو  یها بدگاه بیای ب  مهدوبای

 
ها زبن  بیابانی و فرشت  مالکربیی، پژوهشگرای گروه بانقداری اسالمی پژوهشکده پولی ابن گزارش توس  آنابای رسو  خوانساری و  کتر حسین میسیی و خانم ۲

 تهی  شده است. ،و بانقی



 
 

2 

 یبازتهاب آرا شهدهمطرحهای . بهدبهی اسهت  بهدگاهسهتهاای از اههم مطاله  و نتهابج کایهدی ابهن نشستگزارش حاضر چکیهده
های رسهیی بانهک مرکهزی جیههوری اسهالمی ابهرای بها پژوهشهکده پهولی و بهانقی را مهن قس  بدگاه وج هیچب و  است حاضرای بو ه

آشهنابی بها محتهوای طهرح  منظوربه  توافهق هیه  حاضهرای  ر مهور  کایه  نقهاا نیسهت. م نیبه ها کند. هیچنین طرح ابن  بهدگاهنیی
 وست آمده است.پیشنها ی، متن کامل ابن طرح  ر پی

 ها و نکات مربوط به محتوای طرح تشریح ویژگی 1
 فصل اول: اهداف و وظایف نظام بانکی 1.1

اهدا  نهانوی نباهی  ۲مطالبی است ک   ر بند  لالوهب های انتصا  مقاومتی  ر ابن طرح  ر حقیقت چکیده سیاست شدهمطرحاهدا  
ماننهد توزبهع لا النه  منهابع و  رآمهدها،  وضهولاتی ر ناله  م آنها را ر توضیح  ا ه و رباره حق و لد  بیشت ،وجو   اشت. برای مثا 

بنیای، گسترش کارآفربنی و اشتغا  مانند افزابش تولید مای، استقال  انتصا ی، تقوبت انتصا   انش مباحثیرفع فقر و ... آور ه است. 
های کای انتصا  مقاومتی است. بقی  مهوار  تغییهر زبها ی ت  از سیاستهای انتصا ی و ... برگرفمولد، حاور گستر ه مر م  ر ف الیت

 شده است.  تا حدی با لباراا  بگر بازنوبسی نقر ه و تنها

 فصل دوم: تجهیز منابع پولی 1.۲
ن  الحسهالحسهن  جهاری، نرضهای نرض ر نانوی ف ای )نانوی لیایاا بانقی بدوی ربا( سه  نهوع سهپر ه ت ربهف شهده اسهته سهپر ه

ها انجام گرفت  از چند جهت استه او  ابنق  نسهبت سپر ه مور  نوبس  ر ار. تغییراتی ک   ر طرح پیشگفاری مداانداز و سرماب پس
های جدبهد مثهل سهپر ه ت هاونی و ب  س  نوع سپر ه مفکور، تغییراتی انجام شده ک  برخی جزئی و برخهی کاهی اسهت.  وم ابنقه  سهپر ه

نهام انتشهار اوراق بهها ار اسهالمی بها ی خاص اضاف  شده است. سوم ابنق  شیوه و ابزار جدبدی برای جفب منابع ب گفارسپر ه سرماب 
 صکوک اضاف  شده است.

آمهده که  رابطه  حقهونی  ۸الحسن  حهف  شهده و  ر مها ه های جاری تغییر زبا ی انجام نشده است. تنها واژه نرض ر مور  سپر ه
  نبا ب گفار نولاً های جاری، سپر هآی است ک   ر سپر ه  لیلسپر ه جاری، نرض بدوی بهره است. ابن تغییر ب گفار با بانک  ر سپر ه
های جهاری الهزام شهرلی بها نهانونی بهرای  ربافهت سهپر ه ،گرفتن نیست. از طر   بگرالحسن  نبا  نرضب  ا ی و بانک الحسن نرض

الحسن  بدهد با ندهد. حتهی میکهن اسهت تواند نرضشو  و میگیرنده شرلاً مالک وجوه میالحسن  وجو  ندار . نرضنرض صوراب 
 ههابانکگوبنهد برخهی می ،د. بهرای مثها بآوجو  میها ب گاهی برخی سوءتفاهم اماکار بگیر . های انتصا ی خو ش ب آی را  ر ف الیت
الحسن  از ابنجا بر اشت  شد و رابطه  سازی انجام شو ، واژه نرضالحسن  بدهند. برای ابنق  شفا نرضهای جاری را بابد هی  سپر ه

شهو . البته   ر نرض بدوی بهره است و بانهک مالهک وجهوه می شکلب . رابط  حقونی گر بدشفا  و روشن ت ربف  صوراب حقونی 
گفار مراج   کر ، موظهف اسهت به  شو  ک  هر مونع سپر هست و مت هد میها ضامن ابندهای ب دی آمده ک  بانک نسبت ب  ابن سپر ه

 او بپر از .
 ههد و گفار پهو  خهو  را به  بانهک نهرض میانداز،  ر نانوی ف ای روش کار ب  ابن صورا است ک  سهپر ههای پس ر مور  سپر ه

ب نهی  و نهرض مهوازی شهکل  ؛ ههدهیالا نهرض میالحسن ، ب  گیرنهده تسهتسهیالا نرض لنوایب شو . سپس بانک بانک مالک می
 شو هگیر .  ر ابنجا چند اشکا  ابجا  میمی

تیابهل  ههد و شوند. لهفا به  آنهها حهس مالکیهت  سهت میگیرند ب  مقتاای نرار ا  نرض، مالک میونتی نرض می هابانک -
های بانک مرکزی و بست  سیاستی پهولی و ابن م یوالً خال  سیاست ک حالی ر .هرجا خو شای ب واهند مصر  کنند  ارند

 الحسن  بدهند. ها را نرضبابد ابن نوع سپر ه هابانککند ک  مالی است و بانک مرکزی هییش  الالم می
گرچه  از ا هنهد. گفارای جهوابزی را اختصهاص میبرای تشهوبق سهپر ه هابانکانداز، م یوالً الحسن  پسهای نرض ر سپر ه -

ابهن  التقا   ارندبرخی مراجع  (،چوی شرط و ت هدی نشده است) انند فقهای موجو  ابن جوابز را مجاز مینظر فقهی اکثر 
آور . زبرا نولی ت هد غیرکتبی با ب  اصطالح فقهی نولی تبانی شو ، شبه  ربا پدبد میشیوه ک   ر صن ت بانقداری تبایغ می

 کند. ابجا  می
های تسههیالا نهرض  هنده ب  گیرندهنرض لنوایب کنند و سپس گیرنده جیع مینرض لنوایب ها را ابن سپر ه هابانکونتی  -
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  چهار گرچ  از نظر فقهی اکثر مراجع کارمز  را نبو   ارند، برخی مراجع گرفتن کهارمز  رااگیرند.  هند، از آنها کارمز  میمی
  انند و م تقدند کارمز  بک نوع اضاف  است.اشکا  می

گفاری که  بانهک مالهک نیسهت باکه  های سهرماب ، واسط   ر انجام امور باشد )هیانند سهپر هنرضجای گیرنده  هنده ب اگر بانک 
او  ابنقه  بانهک مالهک  .شهو حهل می شهدهمطرحواسط  با وکیل است( و نقش کارگزار با وکیل  اشت  باشد،  ر ابنجا هر س  مشهکل 

الحسن   ا ه شهده گفارای برای نرضکند، باک  وکیل و کارگزار است و پو  از طر  سپر ه منابع ن واهد بو  ک  ب واهد تصر  مالکان 
 هنده اضهاف  بدههد، گیرنده نیست ک  ب  نرضچوی نرض ؛گفارای بدهد، اشکالی ندار ای هم ب  سپر هاست.  وم ابنق  اگر بانک جابزه

چوی بانهک  بگهر  ؛شو بدهد. سوم ابنق  مشکل گرفتن کارمز  حل می تواند ب  موکل حتی با شرط هم پو باک  وکیل است و وکیل می
گیهر . بنهابرابن تغییهری که   ر  هد، کارمز  میمی ارائ گری و خدمتی ک   هنده نیست، باک  واسط  و کارگزار است و بابت واسط نرض
 هوی. تغییر ما ن  انداز انجام گرفت ، بک تغییر حقونی است والحسن  پسهای نرضسپر ه

ههای متفهاوا گفارای بها اههدا  و انگیزهسهپر ه ،هابی ک   ر نانوی جدبد ت ربف شده، سپر ه ت اونی اسهت.  ر  نیهابکی از سپر ه
که  ههد   انهدم رو خواه گفارای وامگفارای ب  سپر هنیست ک  هی   نبا  سو  باشند. گروهی از سپر ه طورابنکنند و گفاری میسپر ه

های خر  مطرح اسهت.  ر ابهرای ههم ن  گرفتن سو . ابن نیاز بیشتر  ر خانوارها و بنگاه و گفاری،  ربافت تسهیالا استهآنها از سپر 
مؤسساا مهالی و هم  ر  هابانکغیررسیی هم  ر  صوراب رسیی وجو  ندار ، ولی  صوراب  هابانکگفاری  ر نال  ابن نوع سپر ه

گفاری کننهد تها تسههیالا خواهنهد سهپر همی ایطبی ی است که  لهده ی هد ک  ابن امر نیازای می. مطال اا نششو  بده می غیربانقی
. سهپر ه وجو  آبهدبه شو ، اشهکا    هیسامایبگیرند. از نظر شرلی هم اصل کار اشکا  ندار ، ولی میکن است ونتی  ر نال  نرض 

شده و بر اساس ابن ابده شکل گرفت  اسهت که  بانهک مهدبر و واسهط   گوبی  رست و غیرانحرافی ب  ابن نیاز ت ربفت اونی برای پاسخ
 گیرنده.  هنده و نرضن  نرض ،گر ش وجوه نرض  رنظر گرفت  شو 

 اری اسهت که  گفاری مداهای سرماب گفاری لام تفاوا زبا ی نقر ه و  ر حقیقت هیای سپر ههای سرماب  ر ابن طرح، سپر ه
های  هد  ر کنار سپر هگفاری خاص، مطال   تجرب  سابر کشورها نشای میهای سرماب  ر نانوی ف ای وجو   ار . ولی  ر مور  سپر ه

محهور، نرار ا محهور و ... وجهو  محهور، ب شپروژه صوراب شو  ک  گفاری خاص هم ت ربف میسپر ه گفاری لام، بک نوعسرماب 
منهابع ابهن  ههابانکگفاری خاص، رابط  وکالت خاص اسهت و با بانک  ر سپر ه سرماب  گفارسپر ه، رابط  حقونی ۲۱ ار . طبق ما ه 

 هد گیرند. ابن امر ب  بانک اسالمی فرصت میکار میا با نرار ا های خاص ب هها با ف الیتمشاع  ر ب ش صوراب ها را نوع سپر ه
 های متنوع ت ربف کند. گفارای )از جهت ربسک و باز ه(، سپر ههای سپر همتناس  با اهدا  و سایق 

ی اسهالمی و حتهی غیراسهالمی صهکوک هابانکآخربن بحث  ر تجهیز منابع، انتشار اوراق بها ار اسالمی با صکوک است. امروزه 
 ،شو ها نییها  اشت  باشد و هرچند جابگزبن سپر هشو  تا مزابابی نسبت ب  سپر ههای صکوک سب  می. برخی وبژگیکنندمنتشر می

منهابع  هیه  مکیل  ر ب ش تجهیز منابع از آنها استفا ه کر . مزبت او  صکوک ابن اسهت که  یخیهره نهانونی نهدار  و لنوایب توای می
شهو .  مسهدو . مزبت  وم ابن است ک  یخیره احتیاطی و نقدبنگی ندار  و الزم نیسهت ب شهی از پهو   ر بانهک شو تواند استفا ه می

گفارای، اگهر  ارنهدگای اوراق سپر ه برخال گیر . زبرا مزبت سوم ابن است ک  با انتشار صکوک، وجوه باثباتی  ر اختیار بانک نرار می
فروشهند. رونهد، باکه  اوراق خهو  را  ر بهازار بهورس بها فرابهورس میسررسید ب  وجوه خو  نیاز  اشت  باشند، سهرا  بانهک نیینبل از 
 ر هر مور  انتشار  هابانک، های م تافی مانند بانی، لامل، ضامن و ...  اشت  باشند. طبق ابن طرحتوانند  ر صکوک نقشمی هابانک

 مجوز بگیرند.  صکوک بابد از بانک مرکزی

 فصل سوم: تخصیص منابع 1.۳
خانوارهها،  های ر  سهت شناسی آمده است و گیرندگای تسهیالا بندی مبتنی بر آسی  ر ب ش ت صیص منابع  ر ابن طرح س  تقسیم

اساس  را است ک  بربندی ب  ابن صوشناسی مبنای ابن تقسیماند. آسی بندی شدههای بزرگ طبق های کوچک و متوس  و بنگاهبنگاه
 طبهقلیایاتی شده، رابط  بانک با گیرنهدگای تسههیالا ۲۶۳۶مصوب و  ر سا   ۲۶۳۱متن نانوی لیایاا بانقی بدوی ربا ک   ر سا  

که   ر نظهام ای از لقو  تنظیم شده اسهت و  ر وانهع  ر نهانوی ف اهی بهک لقهد واحهد بهرای ابهن رابطه  وجهو  نهدار ،  رحالیمجیول 
 گر  .اساس بک لقد ب نی لقد نرض تنظیم می رابط  بانک با گیرندگای تسهیالا بر ،یبانقداری ربو

کنهد و ابههامی  ر آی نیسهت، زبهرا  ر لیایهاا بهانقی ربهوی بهین بانهک و گیرنهدگای نرض ربوی م یوالً  ر اجرا مشکای ابجا  نیی
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لقو ی ک  ماهیت  مور  ر  خصوصب  ‐ شو لیل میلقو   بر اساسگیر  ولی زمانی ک  تسهیالا بازی و فاای راهبر ی شکل نیی
ب نی رفتار هرکهدام از طهرفین مبتنهی بهر رفتهار طهر  مقابهل  ،گیر ت بیری بک بازی شکل میبک فاای راهبر ی و ب  ‐ مشارکتی  ار 

ی حقیقهشو  و نرار است بها حاهور بانهک  ر ب هش ثابت  ا ه نیی صوراب خواهد بو . چوی  ر ابن حالت فرض بر آی است ک  وام 
ابهن امهر خهو   که  مند شهوندمتناس  با سو  لیایاا مفکور بهره از نتیج  کار ف ا  انتصا ی گفار بانکانتصا ، هم بانک و هم سپر ه

 بالث ابجا  بک فاای بازی و راهبر ی خواهد شد.
ابنقه  بهرای   لیلبه ولهی  .ابهن فاهای راهبهر ی را  رک کر نهد سهرلتب ی بهدوی ربها پس از تصوب  نانوی لیایاا بهانق هابانک

زبهرا  ، ر لیل خو  را  ر ابن بازی بازنده پنداشهتند هابانکبو ند،  نقر ه ایی هیچ فقر و برنام آمدبربت ابن سیستم نانوی و مجربای 
مواضهع ضه ف بانهک  ر  مهور س  شاخص  ر  ای تسهیالا است.نفع گیرندگضرر بانک و ب  ر چنین فاابی لدم تقاری اطاللاا ب 

، گیرنهده اسهتنابل بررسی است. شهاخص او  فاصها  مهالکیتی  از س  زاوب  توای  رنظر گرفت و ابن امرمقابل گیرندگای تسهیالا می
ک  فاصا  آی با مالک ک  با  هد الطای تسهیالا را انجام می فرابنداما از طر  بانک بک کارمند ش ب   ،تسهیالا خو ش مالک است

هنگهام الطهای تسههیالا وجهو  نهدار . و  ر وانهع احسهاس ت اقهی  ر کارمنهد به  اسهتگفار بانک، زبا  بانک است با سپر ه  ارسهام
های کوچک خو  فر  با نهابتاً بهک فهر  نز بهک به   ر بنگاه خصوصب گیرنده تسهیالا  ،مثا  برای است.شاخص  وم فاصا  نظارتی 

هها بها هیهای گیرنهدگای ک  فاصا  نظارتی  ر بانک بسیار جدی است. شاخص سوم فاصا  ت صصی اسهت.  ر بنگاهالیحوی است،  ر
ک کارمنهد بانهک که  وظیفه  امها به ،ای فاصا  ت صصی لیالً وجو  نهدار  اشتن تجرب  کافی  ر زمین  ف الیت حرف   لیلب  ،تسهیالا

لهده  ار  با توج  ب  رشت  ت صصی  انشگاهی خو  و موضوع مور   رخواست بهرای تسههیالا میکهن اسهت   الطای تسهیالا را ب
گیری فاای استراتژبک و بازی، بانک نسبت به  گیرنهدگای شو  ک   ر زمای شکلنباشد. ابن س  فاصا  بالث می نداشت ت صص کافی 
را به   راهبهر یفاهای  ،حفه  منهافع خهو  بهرایرا ب  ابن سیت سوق  ا  که   هابانکتری  اشت  باشد. ابن امر ع پابینتسهیالا موض

 تبدبل کنند.  راهبر یفاای غیر
تهوای صهرفاً به  م نای وان هی اتفهاق بیفتهد، نییهای تهی  ابن طرح ابن است ک  اگر بانقداری اسالمی ب واهد ب فرضبکی از پیش

  ر ابهن زمینه  مت انبهاً بابهد .ای اکتفا کر  و بابد جابگاهی نیز برای لقو  مشارکتی  ر بانقداری اسالمی  رنظر گرفت  شهو ا ل لقو  مب
 ر حا  حاضر ابن سیستم وجهو  نهدار  و  ر شهراب  کنهونی لقهو   اما ،وجو   اشت  باشد بتواند  ر آی اجرا شو  سیستیی ک  ابن لقو 

 مشارکتی ندار . مشارکتی  ر وانع ماهیت
 ،ههای بهزرگ مشهکل خاصهی ندارنهد ر خصوص خانوارها و بنگاه هابانکشده برای گیرندگای تسهیالا، بندی ارائ  ست  بر اساس

تسهیالا  ر ب هش خانوارهها مشهکای که   ر   ا ی مور های کوچک و متوس  با مشکل مواجهند.  رولی  ر الطای تسهیالا ب  بنگاه
 سبد ابزارها توس    ا ه شده و مقهرر گشهت  ،حل ابن مشکل  ر طرح پیشنها ی برایبو ی ابزارهاست ک    ناکافیحا  حاضر وجو   ار

 ر وانع س ی شده است ک  برای هر نیازی ابهزار  کنند.گیرندگای الطا تسهیالا خر  ب  ابن گروه از تسهیالا ها هیچنایبانک ک  است
های ههای بهزرگ ماننهد شهرکت ر خصهوص بنگاه ههابانکتورههای صهوری جاهوگیری شهو . مربوط وجو   اشت  باشد تا از صدور فاک

تواننهد اسهتفا ه کننهد زبهرا ای و هم از لقو  مشارکتی میو هم از لقو  مبا ل  ندارندمشکل خاصی  ،ندانابل نظارا راحتیب بورسی ک  
گفشهت   ماننهدهای بزرگ  ر ابهن طهرح باشد بنابرابن روا  ف ای  ر ب ش بنگاهلدم تقاری اطاللاا  ر ابن ب ش  ر سطح حدانل می

 ت. سنابل اجرا
ب  ابن  لیل که  ابهن  ؛گر  های کوچک و متوس  برمیسهیالا ب  بنگاهاست ب  الطای ت روروب تیام مشکالتی ک  نظام بانقی با آی 

  ر ابن طهرححل مشکل ابن ب ش،  بنابرابن برای تسهیالا،  ر نال  لقو  مشارکتی توانندنیی هابانکها نابل نظارا نیستند و بنگاه
که  بها مشهارکت  ،مؤسسهاا ر وانهع ابهن  ه اسهت.کهر ارائه   پیشهنها  الطهای تسههیالا رامهالی  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا

ههای کوچهک و متوسه  خواهنهد شهد.  ر حها  واس  بهین بانهک و بنگاه ،شکل خواهند گرفت هابانکو  ۲های کوچک و متوس بنگاه
که  صهرف   اسهتها  ر هر صهن ت بکی از مشکالا جدی انتصا   ر کشور ما  ر ب ش ساختار صن ت، ت دا  بسیار زبا  بنگاه ،حاضر

ههای کوچهک و متوسه  پراکنهده ههر ، بنگاهمؤسسهاا ر ابن طرح پیشهنها ی بها تشهکیل ابهن  بنابرابن .بر ه است سؤا اس را زبر مقی
صهاح  سههم خواهنهد  مؤسسهاانیهز  ر ابهن  ههابانک ،خواهند شد. از طر   بگر مؤسسااابن   ارسهامو  شوندمیصن ت منسجم 
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هیچنهین بها  .پر اخت خواهند کهر  ،ها ت صیص  هندب  بنگاه خواهندمی وجوهی را ک  مؤسساااز طربق ابن  هابانک ، ر وانع .بو 
مشکل لدم تقاری اطاللاا برای آنها کاهش خواهد بافت. ابن  ،مشارکت حقونی  ارند مؤسساا ر ابن  هابانکتوج  ب  ابن نقت  ک  

 .استها کیتر و بنگاه ساامؤسلدم تقاری اطاللاا بین ابن  ،طبی ی طورب نقت  نیز واضح است ک  
فرض ابن نقت  که  لقهو  مشهارکتی بهرای انتصها  مفیهد با پیش‐ ب  فاای بانقداری  مؤسسااشو  ک  با افزو ی ابن بینی میپیش

وان ی  ر انتصا  کشور وار  کر . بکی از  البل ابن امهر آی اسهت که  بها وجهو  ابهن  صوراب توای لقو  مشارکتی را لیالً می ‐ است
انتصا  تزربق خواهد  حقیقیب  ب ش  مؤسساااز طربق ابن  ۲های خطرپفبرتوزبع ربسک اتفاق خواهد افتا  و  ر وانع سرماب  ،قو ل

 های خطرپفبر اشاره کر . توای ب  توانابی آنها  ر تبدبل پو  ب  سرماب می مؤسساااز امتیازاا ابن  بنابرابنشد. 
ای و تفقیک نوع آنها و راهکارههای پیشهنها ی  ر ناله  لقهو  مبا له ندگای تسهیالا ب ای از وض یت گیرخالص  ، ر جدو  یبل

 .مشارکتی  ر هر ب ش آمده است

 گیرندگان تسهیالت

 خانوارها
 با توس   سبد ابزارها مشکالا حل خواهد شد. ایعقود مبادله

  × عقود مشارکتی

 های کوچک و متوسطبنگاه

 بو ی فاکتورها بابد  نت شو . فق   ر صوری ،ندار مشکای وجو   ایعقود مبادله

 عقود مشارکتی
بنههابرابن الطههای  ، ر حهها  حاضههر ابههن لقههو  ماهیههت مشههارکتی نههدار 

مهالی  ر ابههن  تههأمینت صصههی مشهاوره و  مؤسسهااتسههیالا توسهه  
 ب ش پیشنها  شده است.

 بزرگ
 پفبربو ی مشکای وجو  ندار .نظارا  لیلب  ایعقود مبادله

 پفبربو ی مشکای وجو  ندار .نظارا  لیلب  عقود مشارکتی

 : مطالبات غیرجاریچهارمفصل  1.۴
ن چالش، لدم باب ا  ا تربنمهماز  بکیشور است. ک قینظام بان یهان چالشبتریاز اصا بکیت آنها بربو مد یرجاریمقول  مطالباا غ

اا ین موضولاا، نانوی لیابطرح ا یبرا یمنبع نانون تربنمهماست.  یرجارین  مطالباا غیمرجع، واحد و جامع  ر زم یوجو  نانون
ن  وصو  یشور  ر زمک قی  نظام بانک یچالش تربنمهمن و ید اولبت است. شاکسا امالًکن  ین زمب ر ا متأسفان   کبدوی رباست  قیبان

ن بهم تاهف ا یهاب ش یاست. بررس زمین ن ببدوی ربا  ر ا قیاا بانیامل نانوی لیاکوا ک، ساستبا آی مواج   یرجاریمطالباا غ
(، نهانوی  ر یجهاها یند )مانند حرمت رباکدا یتواند پی  مک یار مهییبس ین مسئا  و اب ا  شرلبت ایاهی با وجو  هد ینانوی نشای م

  البته  بهر اسهاس که) یزکهمر کبان یهاال یلها و  ستورنام آبین طبق شورک قین مطا ، نظام بانببا توج  ب  ا باره ساکت است.ن با
 . کندرا پیگیری می یرجاریاند( مطالباا غم شدهینگهبای تنظ ینظر شورا

 شناسی وضع موجود مواجهه با چالش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور از منظر قانونیآسیب 1.۴.1
 تأخیر تأدیهاختالف فقهی پیرامون جریمه الف( 
 ا ه است. منظور از وجه  التهزام، وجه  « وج  التزام»لنوای با  را قیبان ی ر نرار ا ها تأخیر تأ ب ی  بافت جربنگهبای اجازه  ر یشورا

  بهانقی کو شهب اسهت گرفت  فقهای شورای نگهبای نرار تأبیدراهکار مور   ابن گرچ اانساط است.  مونعب ب  پر اخت  یمشتر یبندبپا
صهربح آی را مصهداق ربهای  صهوراب مراجهع  اند. ت دا ی ازب  آی اشکا  گرفت  مراجع تقاید یکند، اما برخنیز با استنا  ب  آی رفتار می

  لیلبه  گهرب اننهد و گهروه  اطر وجو  چنین شرطی  ر ضهین نرار ا هها، لقهو  بهانقی را باطهل میخبرخی ب  ، انندجاهای و حرام می
پیهدا کهر ی  ،شهیارند. بهر ابهن اسهاسو کهارکر ی  ر نظهام بهانقی را مجهاز نیی  اننهدمی وجو  چنین  رآمدی، سو های بانقی را مشتب 

 ت ضروری است.بغاب  ،راهکاری ک   ر لین کارآمدی، از منظر شرب ت مور  توافق فقهی هی  با اکثر مراجع باشد
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 بدحسابعدم تفکیک بین انواع مشتریان ب( 
افهت بای،  ربای بدحسهاب، السهار مشهتربن انواع مشتریب قیکمانند لدم تف یرجاریمسائل م تاف نابل طرح  ر موضوع مطالباا غ

الهزام  ههابانک ،.  ر حها  حاضهری  ار ار مهیهیبس ی  اب ا  شرلک است یمباحث یهیگ یرجاریامها  مطالباا غ و تأخیر تأ ب ی  بجر
انجهام  قیکهین تفیچنه ههابانکاز  یای بدحسهاب ندارنهد )هرچنهد برخهبن مشهتریبه قیهکمطالبهاا م هوق و تف ین  بررسی ر زم ینانون
ای برخهور  بکسهای  اشهت  باشهد. بتواند با تیهام مشهتریار نیکطاب ک، بانیرسد از منظر شرلینظر م  ب کاست  ین  ر حالب(. ااندندا ه

ن یبتوانهد حهدانل به ید از منظر نهانونببا کبان ،ند.  ر وانعکرفتار  یوه خاصیوه ب  شو با هر گر کر ه قیکای آنها تفی  الزم است مکبا
 ‐ الایننهدگای از تسههکالا مونهت و سوءاسهتفا هکمشه ی ارا ین، ف هاالی انتصها بمُ سهر ی نهب ‐ ای بد حسهاببس  گروه از مشتر

 د. بنیا قیکتف
ل گونهاگوی از بهبه   ال اند، اما ب داً هکرافت بالا  ریتسه کافرا  از بانن بارای مُ سرند. اکای بد حساب، بدهبن گروه از مشتریاول

ق ب  وثهاقهنبن آنهها و نه  ای ارند، نه  ضهامن یبده   ن  خو  توای پر اختک گیرندنرار مین گروه ب ر ا یاند. افرا شدهبازپر اخت ناتوای 
ن بهفه   ارنهد به  ایوظ ههابانکن، یاا م صهومبهقهره( و رواسهوره ب ۱۸۱آبه   وبژهبه اا نهرآی )بجهت فروش  ارند. بر اساس آ یخاص
اا بهآ تأبیهد  مهور  کهانهد انجام  ا ه یریکای بب شند، لیل خ صوراب ای را بن  ست  از مشتربا یای مهات  هند و اگر هم بدهبمشتر

 . استاا بنرآی و روا
تیابهل به  بازپر اخهت، نها ر به   با وجو ک  اند انتصا یهای شور، ف االی ب شک قی  بانکای بدحساب  ر شببگروه  وم از مشتر 

م تاهف )ماننهد   البهلند که  به  ایی انتصها ف هاال. ابن افرا ، بازرگانای، تولیدکنندگای بها نیستندپر اخت بدهی خو   ر شراب  ف ای 
و  ههابانکنسهبت به   را ا خهو ت ههدا تواننهدنیی ره(، مونتهاًیهو غ یتبربالا مهدکن خهاص، مشهی  نهوانب، تصهویانتصا  یهامبتحر

 ارنهد.  قی  بهانک ر شهب ی  سهابق  مثبتهکهن گروه آی اسهت بافرا  حاضر  ر ا یژگبو تربنمهم. لیل کنند قیربانیغ یالتبار یهامؤسس 
و ههم  یمشهتر ی، ههم بهراکبان یهم برا ‐ ن بن گزببهتر ،.  ر وانعاست« هایامها  بده»ای بن گروه از مشتربا یبرا یشنها یار پکراه
 جهت بازپر اخت مهات  هد.  یح و مشروع، ب  مشتریصح یاوهید نرار ا  ب  شببا تید ک  بانکآی است  ‐ جام   یبرا

ند. ابن ب ش از بهدهکارای از ابتهدا اقیالا بانیکنندگای از تسهشور، سوءاستفا هک قی  بانکای بدحساب  ر شببگروه سوم از مشتر
اند بها ابنقه  مهدبر و مالهک ظاهر موج  و مور  حیابت  ولت، با برای مقاصد  بگر، موفق ب  اخف تسهیالا شدههای ب با ارائ  ف الیت

کنهد که  بها تهأخیر  ر و  اشهتن توجیه  انتصها ی، مشهاهده می مربهوط ف الیتگفاری تسهیالا  ر سرماب  با وجو بک بنگاه انتصا ی، 
 اشهت  باشهد.  یتواند بها اسهتفا ه از آی م هامالا سهو آورگیر  ک  میاختیارش نرار میای  ر پر اخت بدهی، سرماب  نقدی بدوی هزبن 

  مجبهور به  بازپر اخهت شهوند که ینحوق است؛ ب بو اجراگفار ی وثا تأخیر تأ ب ی  بای، جربن گروه از مشتربا یبرا یشنها یار پکراه
 ت باز ارنده  اشت  باشد(. یی  ماهب)جر

 سکوت قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه امهال مطالبات غیرجاری  (پ
بهدوی ربها  قیاا بهانیهمشهروع  ر نهانوی لیا یهاوهیلهدم ارائه  شه یرجهارین  مقول  مطالباا غیگر  ر زمب  ینانون یهااز چالش بکی

را به   یی  انساط م وق مشهترباصل، سو  و جر لینصد  ار  ب  هر  ل کبان ،موانع یاست.  ر برخ یرجاریامها  مطالباا غ منظورب 
مهرتب   یاب شهنام  ۲۶۳۱ ر سها   یزکمر ک. هرچند بانستاراکمشروع و  یاوهیازمند شین  نین زمبند و  ر اکل بد تبدبالا جدیتسه

ح و گهاه یناصهح یاهوهیاز شه ههابانکاز  یاسهت، هیچنهای  ر ت هدا  نابهل تهوجه ابهال  کهر ه ههابانکبه   یرجاریبا امها  مطالباا غ
 یمحهل منانشه  بهو ه و شهبه  ربها یشهرل  بهدگاه  از کهننهد کیاء استفا ه میاء و ج ال  احیاح یت مدنک ، مشاریمانند تقس یرشرلیغ

 است. یآنها جد مور  ر  یجاها

 ان یمشتر یسنجضرورت اعتبار 1.۴.۲
های ها و پروژهمت ار ، الزام نانونی بر ارزبابی طرح یدارقضروری است. اگر  ر نظام بان بارهای نیز  ر ابن بمشتر یسنجالتبار مسئا 

ها و وثهابق م تبهر التباری بانقی و غیربانقی بر التبارسهنجی متقاضهیای تسههیالا و گهرفتن ضهیانت مؤسسااانتصا ی و مسئولیت 
بهک تقایهف الزامهی  ی، التبارسهنجاسهتگفارای ثهر سهپر هککیل اشو ،  ر بانقداری بدوی ربا ک  بانک وامتیاز محسوب می بک صرفاً

 یدارقه  بهدوی مطال هاا الزم بها بهدوی رلابهت اصهو  بانکه قیربهانیغ یالتبهار مؤسسه ا به کهر بان ،ن اساسب. بر اآبدحساب میب 
   ضامن است.بتسهیالا کند، موازبن شرب ت و ضواب  وکالت را نا بده گرفت  و  ر برخی شرا
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 تأخیر تأدیهمه یمقوله جر یبرا یار اجماعکضرورت ارائه راه 1.۴.۳
 تأخیر تأ به ی  بمقول  جر یبرا یار اجیالکنگهبای، ارائ  راه یار شوراکد با راهیاز مراجع محترم تقا زبا یبا توج  ب  م الفت ت دا  

 لنوایب تواند می« نیو ی وج  التزام ب  سو  م اما  از ابتدااضاف »و «  ر نال  لقد صاح بیوج  التزام ابتدا»ار کضروری است.  و راه
 ر ناله   بیشو . وج  التزام ابتهداشرط ضین لقد( ارائ   صوراب لنوای وج  التزام  بای  بافت جربنگهبای ) ر ین نظر شورابگزبجا

مباهغ  ی   ر آی مشهترکهنهد کیاماها مه ینرار ا  صاح او، با یالا ب  مشتریتسه ینبل از الطا ک  بانکصورا است نبلقد صاح بد
بپر از ؛ مشروط بر ابنق  اگهر متقاضهی  اوشده ب  گیر  تا بانک تسهیالا  رخواستی را با ضواب  ت یینیوج  التزام را بر لهده )یمّ ( م

نهرخ   ر راهکهار  وم  ههد. بپر از ، بانک متناس  با آی، کل با ب شی از وج  التزام را ت فیف مونعب های ناشی از تسهیالا را بدهی
شهو  و سهپس  ر ضهین لقهد ، بهاالتر ت یهین مییثر وجه  التهزام احتیهالکزای حدایمای و سهم سو  لقو  مشارکتی ب سو  لقو  مبا ل 

  چنانچ  مشتری ت هداا خو  را  ر سررسیدهای مقرر انجام  ا ، بانک نرخ و سهم سهو  اضهاف  را به  نفهع مشهتری کشوند مت هد می
 سازگار است.د یتیام فقها و مراجع محترم تقا یبا فتوا باًبز تقریوه نین شباء کند. اابر

 مقوله امهال مطالبات یبرا یار اجماعکضرورت ارائه راه 1.۴.۴
ای بدحسهاب )ف هاالی باز مشهتر یب هش خاصه ی  بهراکه یارکه ر زمین  امها  مطالباا نیهز ضهروری اسهت. راه یار اجیالکارائ  راه
مشهروع و  یارههاک، الزم است راهآیح یصح یاجرا یشو  امها  مطالباا است. اما برایشنها  میالا مونت( پکمش ی ارا یانتصا 

ای بها بامها  مشهتر یاتیوه لیایع  بن است. شیار استفا ه کر . اولین روش بکتوای از چهار راهمی بارهارا  ر نانوی ارائ  شو .  ر ابن ک
م ون   اشت  و از سوی  بگر اسهنا   سو بدهیتوانند نسبت ب  بدهکارانی ک  از بکیم هابانک  کاست  بن گون ان بع  یاستفا ه از لقد ب

و از آی محهل، مطالبهاا م ونه  خهو  را  کننهد ر اختیار  ارند، با استفا ه از ابزار خربد  بن، اسنا  تجاری آنای را تنزبهل  یتجاری وان 
 تسوب  نیابند. 

 کنهدلرضه  مید بهالا جدی، تسهیخربد نقدی محصوالا تولیدی مشتربا پیش کآی بان چهارچوبک   ر روش  وم ساف است 
شهرط تیایهک د. راهکار سوم اجاره به کناستفا ه  کگفشت  خو  ب  بان یهای  بدهبمنابع حاصل از آی جهت تسو از تواندیم ی  مشترک

نرار ا  لیل کند، موجر  ر پابای نرار ا  اجاره، مور  اجاره را ب  ماکیت مسهتأجر شو  چنانچ  مستأجر ب  مفا  است ک   ر آی شرط می
از آنهها امهها   بکهی  کههای مت د ی  اشت  باشد استفا ه تواندمی  رآور . ابن ابزار از جیا  نرار ا هابی است ک   ر بانقداری اسالمی

 کندمی کرا تیا یهای مشتر ار ، بکی از  ارابی ی  از مشترک ی  بانک  ر لوض مطالباتکصورا نببد است؛ یمطالباا م وق مشتر
سهو   یههاو بها نرخ یهکاجهاره به  شهرط تیا صهوراب را  ی ارابه کگر  .  ر ا ام  بانی  مبامالً تسوک یمشتر ینبا یار، بدهکن بو با ا
  هد.ینرار م یار مشترید  ر اختبجد

باشهد که  ابتهدا مشهتری  ابهن گونه توانهد ا ه از ابهن ابهزار جههت اسهتیها  مطالبهاا میچهارمین راهکار مشارکت کاهنده است. شیوه استف
انهدازه کهل مباهغ مهور  اسهتیها ، خواهد ک  به و بانک پس از موافقت با ابن مسئا ، از مشتری می کند رخواست میاستیها  مطالباا خو  را 

شهدی مباهغ، کهل  ت یهینکنهد و پهس از می و ارزبابی بانک  ارابی ، ر ا ام  ارابی مش ص و ارزشیندی را جهت مشارکت کاهنده م رفی کند. 
انهدازه بهدهی نباهی نقهدی )و به  صوراب الشرک  خو  را و با توج  ب  مباغ بدهی مشتری، بانک  رصد سهم شو میسرماب  مشارکت مش ص 
 ،گهر  .  ر وانهع  ر ابهن شهیوهغیرنقدی  ر نرار ا  نید می صوراب الشرک  مشتری نیز مش ص و د.  رصد سهمکنمشتری ب  بانک( ت یین می

 شو . وسیا  بدهی گفشت  مشتری تسوب  میگر  ( و بدبنهای مشتری شربک شده )مالک ب شی از آی می ارابیبانک  ر بکی از 
ه تسههیالا بها ضهامنین به   . اگر گیرندکرتوای با هی  مطالباا م وق ب  بک شیوه برخور  مطابق ت الیم اسالمی نیی ، ر مجیوع

هر  لیل م سر و ورشکست  باشند، راهکار جربی  با تیدبد نرار ا  چیزی جهز افهزو ی مباهغ بهدهی و افهزابش گرفتهاری نیسهت.  ر ابهن 
. اگهر خاطر شهوندآسهو ه موار  بابد ب  روشی ک   ر نوالد السار و ورشکستی آمده، مسئا  خاتی  پیدا کند تها ههم بانهک و ههم بهدهکار

ربزی شراب  انتصا ی با مشکالا فنی( از برنامه  مداکوتاه، تغییراا یالیاانیب یهامبف االی انتصا ی ب  هر  لیل )مانند الیا  تحر
توانند مشکالا خو  را حل کنند، راهکهار اند و  ر صورا  اشتن فرصت م ین میمالی و پر اخت بدهی با انجام ت هداا لق  مانده

شهکنی از خهاطر ت اهف و پییاید( بهتربن گزبن  است. اگر گیرنده تسهیالا ب بنرار ا  جد ب و ورو   ینرار ا  نبا  بامها  بدهی )تسو
زند، بهتربن راهکار جربی  فر  مت اهف از طربهق الزامهاا ت ههدی ضهین نهرار ا  به  روش پر اخت بدهی با انجام ت هداا سرباز می

کننهد )افهرا  گفته ، تشهوبق مهالی افهرا ی که  زو تهر از مولهد تسهوب  میههای ناهابی اسهت. لهالوه بهر الزامهاا پیشالتزام و الزام وج 
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 اشهت  باشهد. وار   یرجهاریزبها ی  ر کهاهش مطالبهاا غ تهأثیرتوانهد حساب( و محرومیت از خدماا بانقی افرا  مت اف، میخوش
توانهد به  تقوبهت نهانوی های نانونی الزامی و تشوبقی به  نهانوی لیایهاا بهانقی بهدوی ربها میصرهموا  و تب صوراب  ی ابن نقاا کر

نهد. کت بهرا تقو یرجهاریشهور  ر مواجهه  بها مسهئا  مطالبهاا غک قی  بهانکمور  استفا ه  ر شب یهاوهیت شیزای مشرولیبینجامد و م
 یدارقهبان یههاتی ر ف ال یصهرت صیغ ینها هها د و مهانع  خالهتتواند راهکارهای نظارتی بانک مرکزی را بهبو  ب شههیچنین می

 آور .یرا فراهم م یرجاریاهش مطالباا غکن  یت زمبنها  ر نهابا . هی شو 

 بانک مرکزی : پنجم فصل 1.۵
  ر  لیههل هیههین بهه  و  ار  زبهها ی اهییههت اسههالمی  بههدگاه از کهه   اننههدمی موضههولاتی جیاهه  از را مرکههزی بانههک و لیایههاا وظههابف

 تسههیالا تاهیین و بنهدیرتب  مؤسساا تشکیل بحث ،۵۵ ما ه  ر. است شده گرفت   رنظر آی برای مستقل فصای نانوی نوبسپیش
 ههایبنگاه افهرا ، بنهدیرتب  طربهق از ههابانک به  ایمشهاوره خهدماا ارائه  ،مؤسسهاا از  ست  ابن تشکیل از هد . است شده مطرح

 است. مالی تأمین مبنای هایطرح و انتصا ی
 سهپر ه نهرخ از اسهت لبهارا آنهها تهربنمهم از برخی ک  است شده مطرح مرکزی بانک پولی گفاریسیاست ابزارهای ،۵۳ ما ه  ر
 بهها ار اوراق م هامالا طربهق از بهاز بازارشهب  و بهاز بهازار لیایهاا مرکهزی، بانهک نز  مالی و تجاری اسنا  مجد  تنزبل نرخ نانونی،
 و ههابانک سهو  سههم حهداکثر بها حهدانل ت یهین ای،مبا له  نرار ا ههای  ر سهو  نهرخ حهداکثر بها حهدانل ت یهین ،(صهکوک) اسالمی

 هایسهپر ه کهارگیری ب  ر الوکال حق نرخ حداکثر با حدانل ت یین مشارکتی، نرار ا های  ر مالی تأمین و مشاوره ت صصی مؤسساا
 مها ه ابهن. مسهتقیم گفاریسهرماب  و مشهارکتی نهرار ا  ای،مبا له  نرار ا  الحسن ،نرض میزای حداکثر و حدانل ت یین و گفاریسرماب 
. سهتآنها از بکهی مرکهزی بانهک پهولی گفاریسیاسهت ابزارههای به  ب شهیتنوع ک   ار  مهیی نوا نقاط ،نانوی نبای نس   ب  نسبت

 سهو  نهرخ ت یین امکای لقو  از  ست  ابن  ر ک  چرا ،است شده استفا ه سو  نرخ لبارا از ایمبا ل  لقو  برای موا  ابن  ر هیچنین
 .است شده استفا ه سو  سهم لبارا از مشارکتی، لقو  برای اما.  ار  وجو  ابتدا از م اما 

 فقههی شهورای انهدازیراه مسهئا . کنهدمی اشاره فقهی شورای اندازیراه  ر مرکزی بانک وظابف تبیین و شرلی نظارا ب  ۵۶ ما ه
 مهالی مؤسسهاا و ههابانک که  اسهالمی کشورهای تجرب  بررسی ،وانع  ر. است شده تجرب  کشورها سابر  ر و نیست جدبدی بحث

 اسهالمی مالی مؤسساا بر شرلی نظارا مقول  اسالمی، کشورهای هی   ر تقربباً ک   هدمی نشای وضوحب  ،اندتأسیس کر ه اسالمی
 تهوایمی نهدرا به انهد،گرفت  کهاربه  را شهرلی نظارا از متفاوتی و م تاف هایمد  و الگوها م تاف کشورهای هرچند.  ار  وجو 
 سهاختار انهدازیراه ،اسهاس ابهن بهر. باشد تأسیس نقر ه فقهی شورای ک  بافت(  بگر کشورهای  ر) را اسالمی مالی مؤسس  با بانک

 .است شده مطرح ما ه ابن  ر مرکزی بانک  ر شرلی نظارا
 چ  شرع، با انطباق  بدگاه از شورا ابن از سوی نوانین متن تأبید و نگهبای شورای وجو  با ک  شو  سؤا  است میکن مور  ابن  ر
 از اساساً آنها انجام  ک کارکر هابی  ار  یفقه یشورا ک  شد مدلی توایمی سؤا  ابن ب  پاسخ  ر  ار ؟ وجو  فقهی شورای ب  نیازی
 بهرای. نهدکیمه یبررس را یاساس نانوی و شرع با مجاس مصوباا رابمغا لدم صرفاً شورا نبا زبرا است؛ خارج نگهبای یشورا توای

 نه  نگهبهای شهورای طب هاً ک  شو  تهی  نانوی با مرتب  نرار ا های و هانام نیآب ها، ستورال یل است الزم نانوی تصوب  از پس مثا ،
 مهتن نه   ارنهد، سهروکار آی بها لیهل  ر مهر م لیهوم آنچه  ک  است آی مهم نقت . کند اظهارنظر آنها مور   ر  ار  وظیف  ن  و تواندمی

 اشهکا  هرچند  هدمی نشای خوبیب  نیز گفشت   ه  س  تجرب . گر  می من قد مشتربای و بانک بین ک  است نرار ا هابی باک  نانوی،
 که نحویب ؛ بابدمی افزابش فقهی اشکاالا شوبم،می نز بک نرار ا  ب  و شده  ور نانوی از هرچ  ندار ، وجو  نانوی  ر جدی شرلی

 جهدی شهرلی اشهکاالا( اسهت هکهر  تهیه  مرکزی بانک ک  استاندار ی نرار ا های حتی) بانقی نرار ا های برخی  ر حاضر حا   ر
 .آی جابگزبن ن  و است نگهبای شورای جابگاه کنندهتقوبت و مکیل فقهی شورای بنابرابن،.  ار  وجو 
 تهداخل التبهار و پهو  شهورای اختیهاراا و وظهابف با فقهی شورای تأسیس ک  شو  مطرح اشکا  ابن است میکن ، بگر طر  از
  فقهی شورای وظیف  اساسا ک  چرا ،نیست وار  نیز اشکا  ابن رسدمی نظرب .  هدمی کاهش را مرکزی بانک و شورا ابن ندرا و  ار 

 اب ها  سهابر  ر و کنهدمی نگهاه موضهولاا به  شهرلی منظهر از تنهها فقههی شورای ،وانع  ر.  ار  تفاوا التبار و پو  شورای وظیف  با
 تهداخل امکهای شهده،ت ربف وظابف ب  توج  با بنابرابن،. شو وار  نیی (است التبار و پو  شورای نظر مور  ک ) سیاستی و انتصا ی
 .ندار  وجو  وظابف
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 طرحانتقادات مربوط به  ۲
 فصل اول: اهداف و وظایف نظام بانکیانتقادات مربوط به  ۲.1

 انتقادات اقتصادی ۲.1.1
بهتر است  ر مقدم  بیابد. هیچنین بابهد  ،را یکر کنیم هانیازی ب  یکر اهدا  و وظابف  ر نانوی نیست. اگر هم ب واهیم آن -

ای از اهدا  کای یکر شده یچنین  ر ابن طرح، مجیول ضیانت اجرای آی نیز مش ص شو  ک   ر ابن طرح وجو  ندار . ه
اههدا  و وظهابف بانهک مرکهزی بها  ،لالوهب ک  م تص بانقداری اسالمی نیست، باک   ر کشورهای  بگر هم وجو   ار . 

 شو .  بده نیی ۱متیابز و متفاوا است، ولی ابن تفقیک  ر ما ه  هابانکاهدا  و وظابف 
 ن  صر  نظام بانقی.  و ر ابن طرح مربوط ب  نظام انتصا ی اسالم استب ای از اهدا  یکرشده   -
 بحث تورم و ثباا مالی )با توج  ب  مباحث پس از بحرای مالی اخیر(  ر ابن طرح  بده نشده است.  -
کی انجام شده است. ب حوزههای م تافی  ر ابن شناسی ر طی حدو  سی سا  اجرای نانوی لیایاا بانقی بدوی ربا، آسی  -

از مشکالتی ک   ر بیشتر آنها اشاره شده، ت د  و پیچیدگی لقو  است. اگر نرار است کار اصالحی انجام شهو ، بابهد طهوری 
  ر ابن طرح ت دا  و پیچیدگی لقو  اضاف  شده است.  ک حالی ر ،باشد ک  ابن مسئا  را حل کند

هد  یکر شده است. آبا ابن هد  مربوط ب  نظهام بهانقی اسهت بها بانهک  لنوایب ، حف  ارزش پو  مای ۱ ر بند سوم ما ه  -
 نبابد  ر بند سوم لنوای شو .مرکزی؟ اگر بانک مرکزی مد نظر باشد، اولین هد  بانک مرکزی ابن است و 

مهوار ی ماننهد گربو ی شبک  بانقی است. ولی بابد  بد آبها شو ، واسط آمده است، آنچ   بده می ۱ ر پنج بندی ک  یبل ما ه  -
 نظر است؟ اگر چنین باشد، جزئیاا آی با ابن اههدا  و وظهابفی که   ر ابهن ورگفاری نیز  ر نظام بانقی می سرماب هابانک

 ، هی وانی ندار .است طرح  بده شده
التبههاری( کهه  مربههوط بهه  ت صههیص منههابع از طربههق  مؤسسههااو  هههابانک مههور ) ر  ۶بهها توجهه  بهه  بنههد  وم ب ههش ب مهها ه  -

 شو . هابانک اری رسد ابن کار موج  بنگاهنظر میگفاری مستقیم است، ب رماب س
های انتصها ی  ولهت از طربهق سیسهتم پهولی و ، به  انجهام لیایهاا بهانقی مربهوط به  برنامه ۶ ر بند چهارم ب ش ب ما ه  -

 وبژهبه  ،ههابانکتهوای آبها می   شهو ،با توج  ب  ابنق  بابد تقالیف تها حهد امکهای از بانهک بر اشهت شده است. اشاره التباری
 را مکاف ب  ابن کار کر ؟  ،ی خصوصیهابانک

 انتقادات فقهی ۲.1.۲
اصهطالحاا  ت هدا یجز تغییهر ی اسالمی خواهد شد. ب موضولتوای از متن طرح  ربافت ک  چ  بو ی، نیی ر مور  اسالمی -

نیسهت که   آی طهورشهدی ابجها  شهو  و سیسهتم از جههت اسهالمی توای انتظار  اشت  ر ابن طرح تغییر خاصهیحقونی، نیی
 .با خیر کندمیتواند نظام بانقی ما را اسالاسالمی اجرا شو . بابد ببینیم آبا ابن طرح می وان اً شکلب سهولت و نرار ا ها ب 

 انتقادات حقوقی ۲.1.۳
 گفاری پولی مطرح نشده است. ی نظارتی بانک مرکزی و نیز نها  سیاستأ ر ابن طرح ش -
  ر مور  تحقق اهدا ، مش ص نیست چ  کسی بابد بر تحقق اهدا  نظارا کند. -
الزم است نسبت ابن طرح با نانوی لیایاا بانقی بدوی ربا و نانوی پولی و بانقی و ابنقه  جهابگزبن کهدام بهک از آنهاسهت،  -

 شو .های احتیالی چگون  برطر  میبابد مش ص شو  ت ارض مش ص شو . هیچنین
گفاری و ... ههم بهو ه ی سهرماب ههابانکمهالی و التبهاری،  مؤسسهاا ر ابن طرح مش ص نیست آبا منظور از نظام بهانقی،  -

  .است با خیر
طهور مهوار ی ماننهد ، توزبع لا الن  منابع مطرح شده اسهت که  ت ربهف  نیهق آی مشه ص نیسهت. هیهین۱ ر بند او  ما ه  -

های کای انتصا  مقاومتی آمده اسهت، ولهی آبها الزم اسهت بنیای و گسترش کارآفربنی با توج  ب  سیاستتقوبت انتصا   انش
گسهترش کهارآفربنی بهروبم و بابهد   نبا به  سا  آبنده به  ابهن نتیجه  برسهیم که  نبابهد ۲۱ابن موار   ر نانوی یکر شو ؟ شابد 

 ها بابد از نانوی حف  شو .ابن محدو بت بنابرابن،زابی کنیم. اشت  باشیم و بیشتر اشتغا های محدو ی  بنگاه
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رسهد  ر نوشهتن نظهر میب  نیاز ب  نوشتن نانوی جدبد نباشد ک  مدتی ب د ب  خاطر نقص آی شو ای تدوبن گون بابد نوانین ب  -
 ابن طرح، ت صص کافی وجو  نداشت  است.

از جیاه  ابنقه  ف الیهت بهانقی بهک کهار وار اتهی اسهت و مها  ؛خی مالحظاا بابد  رنظهر گرفته  شهو بر ، ر نانوی بانقداری -
اند. لهفا  ر نوشهتن نهانوی بابهد ها و  ستاور های خوبی  اشهت  انیم ک  کشورهای پیشرفت  انتصا ی  ر ابن زمین  پیشرفتمی

 استفا ه کنیم. شکل ب  بهتربنکامل ببینیم و از آنها  طورب تجارب کشورهای  بگر را 
بکی از مشهکالا نهانوی لیایهاا بهانقی بهدوی ربها، ت هاربف لقهو  بهو . ت هاربف لقهو   ر نهوانین مها ر مشه ص اسهت.  -

، ابن موار  نیز نیاز به  ت ربهف نهدار ، چهوی  ر نهوانین مها ر شو نییطور ک  موار ی مانند شرکت سهامی لام ت ربف هیای
 . کند نظر ماست، بابد نانوی ما ر تغییر ورآمده است. اگر هم ت ربف  بگری م

 التباری  ر مقابهل بانهک مؤسس  شو  بده میولی  ر جای  بگر  ،اندالتباری  انست  مؤسس  ر ابن طرح،  ر جابی بانک را  -
 است. آمده

بهانقی(  بسیاری از احکامی ک   ر نهانوی لیایهاا بهانقی بهدوی رباسهت، بها ابزارههای بهانقی )شهامل بانهک مرکهزی و شهبک  -
هابی است ک  بابد تدوبن شو . بنابرابن موار ی مانند لقو ، صکوک و ... الزم  ستورال یلبیشتربن احکام است.  شدنیحل

ها حهف  مگهر ابنقه  صهالحیت بانهک مرکهزی  ر ابهن نسهیت ؛نیست  ر نانوی بیابد، باک   ر صالحیت بانک مرکزی است
 . شو 

 تجهیز منابع پولیفصل دوم: انتقادات مربوط به  ۲.۲

 انتقادات اقتصادی ۲.۲.1
 ر ابن نانوی استفا ه شده است. طبق نانوی تجارا، بانک بک شرکت تجاری اسهت که  بهرای « الحسن بانک نرض»لبارا  -

گون  نیست و اگر بانهک ب واههد نابالحسن نرضشو  ولی  ر بانک می تأسیسای  ارسهاماهدا  تجاری و پر اخت سو  ب  
بو ی خارج است. هرچند بو ی و سو  هتجاری ،بو یتواند بانک باشد، چوی از ت ربف بانکالحسن  کند نییکار نرض اًصرف

ولی نانوی م تص بک زمای خاص نیست و چنین نهها ی نبابهد  ر نهانوی  شد،میچنین نها ی ابجا   بابدزمانی بنا ب  انتاا 
اگر ما ب واهیم بانک را با هیای ت ربف غربی بپفبربم، بانقداری بدوی ربا »شو ه .  ر مقابل ابن  بدگاه، گفت  میشو مطرح 

ای  ر مؤسسه گری مالی است. ولی اشکالی ندار  رو . آنچ   ر ت ربف بانک محوربت  ار ، واسط کای زبر سؤا  می طورب 
الحسهن  بها ت ربهف بانهک بگیهر  و تسههیالا بدههد. بنهابرابن بانهک نرضالحسن  سهپر ه نرض صوراب گری وجوه، واسط 

ی هابانکتوای گفت بندی شده، میهای تجاری طبق ف الیت  رمنافاتی ندار . اما  رباره ابنق   ر نانوی تجارا ما بانقداری 
  ارسههامنسهبت به   سهو  ابهرای،شهده  ر طراحهی الگهوی ای خو  سو  ه باشند. طبق ارسهامتوانند برای الحسن  هم مینرض

تهوای کهارمز  گرفهت و ههم از زبرا هم از خهدماا بهانقی می ،گفار و گیرنده تسهیالانسبت ب  سپر ه ن  ت ربف شده است و
الحسهن  آی را ای  ار  و حاضهر اسهت بهرای صهندوق نرض ست آور . مانند کسی ک  مغازهتوای سو  ب محل خو  کارمز  می

 «.الحسن  ن  م الف ت ربف بانک است و ن  م الف نانوی تجارابانک نرض برابن،بنااجاره بدهد. 

 انتقادات فقهی ۲.۲.۲
  ر پهیضهامن  ،کنهد، ولهی  ر بهازار مهالیکر ی ب   بگری از آی استفا ه میضیای بک لقد احسانی است ک  کسی برای لطف -

ضهامن کهارمز  گرفته  اسهت.  ، ر بازار مهالی ک حالی رست، گرفتن کارمز  است. از طرفی تیام نوالد ضیای ب  نفع ضامن ا
 ا ی است، چرا بابد ت هد کند و مکاف باشهد که  شو . اگر کسی وکیل  ر نرضهیچنین  ر ابن طرح از وکالت استفا ه می

شهو . می زبرا  وگانگی ابجا  ،توای شرط کر  ک  وکیل ضامن باشدبو ی است و نییوکیل امین ؟ مقتاای یااضیانت کند
بو ی مقتاهای یاا وکالهت نیسهت، باکه  مقتاهای اطهالق وکالهت اسهت. شو  ک  امینالبت   ر مقابل ابن استدال  گفت  می

ولهی شهرط خهال  مقتاهای لقهد  ،شهو بهو ی وکیهل شهرط خهال  اطهالق لقهد میو ضهامن مقیهد شهو  تواندمی بنابرابن،
بو ی ضیای ندارند. البت  ابنق  ابن کار ب  نفهع نظهام بهانقی اسهت بها از نظر فقهی، فقها الزامی برای تبرلی لالوهب . گر  نیی

 خیر نابل بحث است و بابد بررسی شو .
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 انتقادات حقوقی ۲.۲.۳
 . برخور ی هم فرق  ار شو  و نوالد حاکم بر ابن  و با ر حقوق بین  ارابی فیزبکی )لینی( و مالی ) بنی( تفقیک می -

 بگر بها ابهن  و وجهو   ار ، متفهاوا اسهت. ب نهی لقهو ی که  بهرای  کشورهایهم ک   ر فق  و نانوی چ   ر ابرای و چ  
پو  بک  ارابی لینهی  روشن شو  ک های  بنی متفاوا است. بابد  ارابی وجو   ار  با لقو  مربوط ب  های لینی ارابی

نهرض،  مور توای نوالد نانوی مدنی  ر قره باشد ک  ارزش یاتی  ار ،  ر ابنجا میطال و ن شکلب اگر پو   .است با  بنی
مانند اسکناس، مسکوک،  باشد. اما اگر پو  التباری  انستو ب  ، وکالت، لارب ، بیع، اجاره و ... را  ر مور  آی جاری 

نظام انتصا ی و حقونی آی نیهز  پسد. کننوالد انتقا  طا  حکومت می (،پو   ر حساب، اوراق بها ار، حق تقدم و ...
زبهرا وار   ،ههای فیزبکهی و لینهی فهرو بکهاهیمنبابد نظام حقوق مالی را ب  نظام حاکم بهر  ارابی ،. بنابرابنمتفاوا است

خارج شو ، ابن  است طور ک  نانوی لیایاا بانقی بدوی ربا نتوانست توانیم از آی خارج شوبم. هیایشوبم و نییلقو  می
شهو .  ر مقابهل ابهن ، مشهکل ابجها  میاست های مالی طراحی نشدهوی هم اگر وار  نظام حقونی شد ک  برای  ارابینان

نرار ا  بیع  بن از ندبم  ،استدال ،  بدگاه  بگر م تقد است  ر فق ، لقو  هم برای الیای است هم برای  بوی. برای مثا 
وجو   اشت  است. حتی شرکت با  بوی هم مجاز است ولی مثالً ماارب  با  بن مجاز نیست.  ر فق ، لقو  برای الیهای، 

ابنق  کدام نرار ا  فق  شامل لین است، کدام هم شامل لین است ههم  بهن و ...،  اما بوی، حقوق و منافع وجو   ار ، 
 ر نرار ا  است.مربوط ب  شراب  خاص ه

شهو ؟ آبها اگهر بانهک  ر ابن مها ه، بحهث بییه  سهپر ه چگونه  اجهرا می .چند نقت  وجو   ار  ،فصل  وم ۵ ر مور  ما ه  -
گفاری ک  ب  بانهک وکالهت سپر ه تایین سپر ه است؟ چرا بانک با بانک مرکزی بابد نسبت ب  م نیب مرکزی مجوز  ا  

گفار مت هد باشد؟  ر ابهن مت هد باشد؟ اگر بانک ورشکست  شد، آبا نبابد خو  سپر ه دکن هد و مالکیتی را منتقل نییمی
ههم بابهد تو بهع سهپر ه نهانونی  اشهت   یبهانقمهالی غیر مؤسسهااما ه، ب  تو بع سپر ه نانونی اشاره شده است. آبا بقیه  

 که حالی رهای م تاف اشاره شده است،  تسهیالا ب  رشت ارائ های مربوط ب  سهیی  وها باشند؟ هیچنین ب  انواع نرخ
نبابهد چنهین تحکیهی را به   طور م یهو به . نیابیمگفاری کنیم با برای آنها تقایف ت یین نرخ هابانکگوبیم نبابد برای می

شهو ، اشهاره شهده ب  منع از موار ی که  موجه  کهاهش نهدرا سهو آوری می هیچنینی خصوصی  اشت  باشیم. هابانک
ولی ب   الباهی  ،آور  انشگاه انجام  هد ک  سو آوری آی را پابین می تأسیسبک بانک ب واهد ف الیتی مانند است. شابد 
 خواهد ابن کار را انجام  هد.خو ش می

لنهاوبن  بهاتوانند  ر چهارچوب مجوز  ربافتی از بانک مرکهزی، می هابانک» ک  یکر شده ۶ ر رابط  با انواع سپر ه،  ر ما ه  -
توانند انجام  هنهد بها فقه  به  ابهن مهوار  ابن است ک  کارهای  بگر هم می م نیب « توانندمی»آبا  .«گیری نیابند... هزبر سپر

گیری کنند؟ اگر منظور ابهن اسهت که  مکاهف به  هیهین مهوار  هسهتند، ابهن بالهث  ر هیین محدو ه سپر ه بابدو  محدو ند
شو ، چوی میکن است چند سا   بگر نولی سپر ه جدبد ب واهیم اضهاف  کنهیم. بهتهر اسهت نهدری می هابانکمحدو شدی 

 را باز بگفاربم تا نوآوری مالی ابجا  شو . هابانک ست 
 ر مهوار ی ماننهد  وبژهبه مشهکالا زبها ی  ‐ ی که   ر ابهن طهرح مطهرح شهدهشهکاب  ‐ بحهث مالکیهت ،ها ر مور  سپر ه -

 کند. سو  و ... ابجا  میورشکستگی، پر اخت 
نانوی اساسی انتصها  را  ر  ۴۴. اصل شده استک   ر نوانین باال ستی ت اونی ت ربف  کر  ر مور  سپر ه ت اونی بابد توج   -

ک  ت اونی بک ش صیت حقونی  ر مقابل  شو بر اشت میس  ب ش  ولتی، خصوصی و ت اونی ت ربف کر ه است و از آی 
 لنوایبه بک مفهوم نیست. لفا طبق نوانین ثبت اسنا  و امالک کشور بابد  ر ا اره ثبهت کشهورها خصوصی و  ولتی است و 

شراب  و م تصاا آی مفصل یکهر شهده اسهت. اگهر منظهور از سهپر ه  نیزبک ش صیت حقونی ثبت شو .  ر نانوی ت اوی 
م نهای . ولی اگر منظور ابن است ک  ت اوی به پفبر استها سپر ه بگفارند، مشکای ندار  و امکایت اونی ابن است ک  ت اونی

 .بر کار لف  لیومی ب  لنوایب توای لف  ت صصی را رسد نیینظر می، ب (الحسن مانند نرض) شو ابجا   لام
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 : تخصیص منابعانتقادات مربوط به فصل سوم ۲.۳

 انتقادات مبنایی ۲.۳.1
هها الزم اسهت و بابهد توجه  ای هیچهوی پهو  و بانهک و اجتهها   ر ابهن حوزهکشیدی مفاهیم بنیا ی و اولیه چالشورو  و ب  -

ولهی امهروزه پهو  نط هاً مها  لینهی  ، ر گفشهت  پهو  نهولی مها  بهو  است. اشت ک  پو   ر  نیای امروز با گفشت  متفاوا 
ها وار  شهد و رو  بتوای بها شهجالت  ر ابهن زمینه ار میشو .  ر ارائ  بک الگوی جامع بانقداری اسالمی انتظمحسوب نیی
 نظر با  رنظرگرفتن ابن موار  نیز صورا پفبر .بحث و تبا  

انتصها ی به  ابهن نقته  اشهاره شهد که  تها چه  انهدازه   بدگاه ر ابن نشست با تحایل موار ی هیچوی مشارکت و ماارب  از  -
. نحوه الیا  ماارب   ر  وره پیامبر اکرم )ص( به  ابهن صهورا استپفبر کایاستفا ه از ابن ابزارها  ر نظام مدری کنونی ام

شدی بین طرفین کر  تا ماارب  ب  نتیج  برسد و محصو  پس از مش صبو  ک  صاح  سرماب   ر هر صورا بابد صبر می
جام  ههد، حها  بها توجه  به  ان کاری توانستتب اً لامل نیی ،کر شد و اگر  ر حین کار صاح  سرماب  مراج   میتقسیم می

آبها ورو  ابهن ابزارهها  ر نظهام بهانقی مهدری اساسهاً  اسهت،نقهد و حها   صهوراب های بانهک که  ابن موار  و ت ربف بهدهی
واحهد پهولی را بها به   ۲۱۱واحد پولی ب  بانک  ا ه است، بانهک نیهز ابهن  ۲۱۱گفاری پفبر است؟ با فرض ابنق  سپر هامکای
پیشنها ی  ر ابن طرح  ر نال  تسهیالا ماارب  با مشارکت به  متقاضهی  بگهر الطها کهر ه  مؤسسااف ای با توس   شیوه

به   خهو  لیهل بهاکننده تسهیالا بالفاصا  پو   ربافتی را است و با  رنظرگرفتن ابن وان یت ک   ر نظام مالی مدری  ربافت
هنهوز کهار و ف هالیتی  ،واحهد پهولی شهده ۱۱۱هی بانهک حهالتی که  بهد توای نتیج  گرفهت  رکند، میکاال با خدمت تبدبل می

ضرب  تقاثر  لنوایب رو  ک  از ابن پدبده بدهی بانک ثانی  ب  ثانی  باال می ،متناس  با آی انجام نگرفت  است. ب  هیین نسبت
ههای ف الیت ک  رصهورتی ، ر حها  افهزابش اسهت سهرلتب ب  مهر م  هابانکپس بدهی  .شو با ضرب  خاق بیرونی با  می

کارگیری ابزارهابی هیچوی مشارکت و ماهارب  امکای ب  بنابرابن، رسد.نتیج  نیی کند و ب انتصا ی با ابن سرلت رشد نیی
  ر بانقداری مدری محل تر بد است. ،افتا آنچ   ر صدر اسالم اتفاق می مانند

پوشهش کسهری نقهدبنگی  برایو  ندبا ربسک نقدبنگی مواجه هییش  هاانکب است.نقد  صوراب هیواره  هابانکهای بدهی -
ک   ر ابهن  رصورتی ،تربن گیرندگای تسهیالا باشنداز لیده هابانکشو  خو  ک  ابن امر بالث می گیرندتسهیالا می خو 

 است. بندی گیرندگای تسهیالا نرار نگرفت بانقی  ر  ست طرح، بازار بین
ای بیشتر از مشارکتی اسهتفا ه شهده زبرا اگر  ر سابر کشورها از لقو  مبا ل  ،ی مدری توج  شو بابد ب  ماهیت نظام بانقدار -

لفا  ر ابنجا با بابد بانقداری مدری کنار گفاشت  شو  با ت ربهف  .گر  ابن امر  ر وانع ب  ماهیت بانقداری مدری برمی ،است
تواند تب اا م تافی  نای تغییر  ر ت ربف پو  است ک  ابن امر میمب  هابانکت ربف بدهی  تغییرکند.  تغییر هابانکبدهی 

  اشت  باشد.
نظری بهر روی مباحهث نظهری ناصهحیح و بسهیار   بدگاهک  از  استتربن ب ش تربن و پرحاشی فصل سوم ابن طرح ض یف -

 است.ض یف  هم برانگیز شکل گرفت  و از نظر طراحیچالش
وزه تقربباً ابن اجیاع حاصل شده است ک  لقهو  مشهارکتی ههیچ مزبتهی نسهبت به  لقهو  بابد ب  ابن نقت   نت  اشت ک  امر -

 .ای ندار مبا ل 
بابهد توجه   ،الیاای اسهت. از طهر   بگهرشده  ر ابن طرح  ر ت ارض مستقیم با بانقداری اسالمی  ر سطح بینالگوی ارائ  -

کهل سیسهتم  چهار  ، ار  و  ر صورا استفا ه بیش از حد از ظرفیهت ابهن لقهو  ی اشت ک  لقو  مشارکتی ظرفیت محدو 
 نیون  بارز آی کشور پاکستای است. شو میمشکل 

 م رفی نیو .توای الگوهابی از منظر و نگاهی  بگر فر  نیست و میابن الگو  ر زمین  بانقداری اسالمی بک الگوی منحصرب  -
 .کر وبی فار  از لقو  را بررسی سنجی الگتوای امکایمی ،برای مثا 

آوری بانهک وجهوه را جیهع چهرا و ابنقه  مغابر بهو ه مالی تأمینت صصی مشاوره و  مؤسسااماهیت بانک با  ، ر ابن طرح -
 نامش ص است. ،نیابدمیت صیص را الیا   فرابند بگری  مؤسس و  کندمی
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سازی راهبر  لیایاتی برایها و م رفی ابزارها شناسی  ر سطح تدوبن راهبر  برای نظام بانقی و  ر سطح سیاستاگر آسی  -
گیری از شناسی  ر سطح تدوبن راهبر  و بهرهکشور مالزی  ر آسی  خصوصب ت ربف شو ، توج  ب  تجارب سابر کشورها 

دی جوان  و لوان  طرح نبل از ت ییم آی ب  کل سیسهتم بهانقی ضهروری شمش ص برایبک الگوی محدو   ر ابتدای کار، 
الیااهی وجهو   ار  که  هابی هیچهوی مشهکل لهدم تقهاری اطاللهاا، تجهارب خهوبی  ر سهطح بیناست. هیچنین  ر بحث

 . باشدتواند مفید استفا ه از ابن تجارب می
تواند نحوه اجرا  ر گر   و لات آی میداری بدوی ربا برنییبابد  نت  اشت ک  لزوماً هی  مشکالا ب  نانوی و مقرراا بانق -

 باشد. خوبی ت ربف نشدهبن احتیا  وجو   ار  ک  سازوکارها ب . هیچنین الیایاا بانقداری باشد
تواند تب اا م تافهی مالی  ر ابن طرح کامالً مش ص نشده است و ابن امر می تأمینت صصی مشاوره و  مؤسسااماهیت  -

 ها ضروری است.ی از تجربیاا گفشت  مثل تجرب  ناموفق ت اونیبرختوج  ب  ب  ابن منظور، را ابجا  کند. 
 رسد ابن الگو با منطق حاکییت شرکتی ناسازگار باشد.نظر میب  -
حاور  ر بازار سرماب   وباره از  با وجو های بزرگ زار سرماب  ابن است ک  بنگاهبکی از م االا انتصا ی  ر ب ش با -

مجهاز  ههابانک ر ابهن طهرح پیشهنها ی رسهیاً  .گیرنهدلیالً بازار سرماب  را جهدی نیی کنندتسهیالا  ربافت می هابانک
زرگ بهرای آنهها بالمهانع اسهت.  ر لهین ههای به ا ی به  بنگاهولی وام ،های کوچک و متوس  وام  هندنیستند ک  ب  بنگاه

 ههابانکبنهابرابن منطقهاً  ،ههای کوچهک و متوسه  به   البهل م تاهف بهاال خواههد رفهت هی ب  بنگاههای وامهزبن  ،حا 
بهازار سهرماب   مهور رسد مشهکای که   ر نظر میلفا ب  .شای  اشت  باشدشوند ک  هزبن  کیتری برایسیتی سوق  ا ه میب 

 گر  .تشدبد می وجو   ار 

 انتقادات حقوقی ۲.۳.۲
سازی صورا گیر  و مش ص گر   ک  جنس ابن مالی شفا  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساابابد  ر خصوص ماهیت  -

 .استهای  ولتی و ... از کدام نوع شرکت، وزارت ان  با سازمای مؤسساا
مهتن طهرح نهد بها خیهر، هرچنهد که  از ااساسهاً  ارای ش صهیت حقونی مؤسسهاا ر ابن طرح بابد مش ص شو  ک  آبا ابن  -

و پفبرش ابن امر ب  ابن م نا است که    ارندش صیت حقونی  مؤسسااتوای ب  ابن نتیج   ست بافت ک  ابن می پیشنها ی
آی بابد به  ف الیهت  نرخی است ک  بر پاب  ،ندکنتصیییی ک  بابد اخف  تربنمهمند و اگیریندرا تصییم  ارای مؤسسااابن 

تهوای کند ابن است ک  تسهیالا بابد با چ  نرخهی  ا ه شهو . میمهیی ک   ر ابنجا ب  یهن خطور می سؤا بپر ازند. بنابرابن 
شده توس  برخهی از بانیهای مقاالا ارائ  بر اساسالبت   . و حالت  ستوری و غیر ستوری برای ارائ  تسهیالا  رنظر گرفت

 .ستلیالً  ر نایرو خو  آنها مؤسسااشو  ک  ت یین نرخ سو  ابن شده پیشین نتیج  گرفت  میهای گفت ابن طرح و صحبت
گیرنهده ک  تسههیالاگفار اسهت،  رصهورتیوکیهل بانهک و بانهک نیهز وکیهل سهپر ه مؤسسهاااگر فرض بر ابن باشد ک  ابن  -

 ، ر ابهن حالهت ؟افتا چ  اتفانی خواهد  ‐ با فرض ابنق  حتی بانک  ر ابنجا ضیانت را تقبل کند ‐ تسهیالا را برنگر اند
ولهی بها توجه  به  ابنقه  ضهامن  .گیری تسهیالا اندام کندبابد نسبت ب  بازپس مؤسس ک   رصورتی ؛بانک ضامن شده است

 مؤسسهاااگر خهو   ابن امر را محقق کنند؟ مؤسسااچ  تایینی وجو   ار  ک   ،است مؤسسااش ص  بگری ب  غیر از 
 هنهد بها خیهر؟ رابگهای انجهام می صوراب را  کار کند ابن است ک  ابنی ک  ب  یهن خطور میسؤال ،نیز ضیانت را نبو  کنند

 ،فته  شهو اند و اگر نرار باشد ابن هزبن  از بانهک گرانشای اندام کر ه ارسهامب  ضرر  ،ضامن شوند رابگای شکلب اگر  منطقاً
 میکن اسهت ابهن ،گیرنده گرفت  شو اگر مقرر گر   ک  ابن هزبن  از تسهیالا .کندگفارای خو  منتقل میبانک آی را ب  سپر ه

 ر ابهن . اسهتگفار ک   ر ابهن حالهت بانهک و  ر نهابهت سهپر ه ؛چ  کسی است ل مایویٌمطرح شو  ک  از طر  وی  سؤا 
 بانک است، چرا او بابد هزبن  را بپر از . ل مایویٌتواند ا لا کند ک  ونتی گیرنده میشراب ، تسهیالا

نام  و  ستورال یل است و موار ی هم که  جهنس نهانوی  ار ، بها نهانوی نباهی بو ی آی ب  آبینبکی از اشکاالا ابن طرح شبی  -
 مشترک است.

 تفرقهانتقادات اجرایی و م ۲.۳.۳
مهالی  ر ب هش ت صهیص و  تهأمینت صصهی مشهاوره و  مؤسسهااکاررفت   ر ابن طرح محهدو  اسهت و به  های ب نوآوری -



 
 

14 

 شو . خالص  می ،مبحث شورای فقهی ک   ر فصل ب دی ابن طرح آمده است
شیوه و سازوکارهای اجرابی اساساً نیاز ب  تدوبن نانوی ندار  و تدوبن و تنظیم نرار ا هها و سهازوکارهای اجرابهی  ر لیهل  -

 . ابن کار را انجام  هندد نتوانمی هابانکارزبابی نشده است. 
چنهدای  مؤسساااند و توفیقاا اجرابی ابن نوی مشابهی  ر جای  بگر نداشت ک مالی تا تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -

 روشن نیست.
بابد  نت شو  ک  م االا و مشکالا اجرابی نبابد مجوزی برای صدور نانونی ک  ماهیتاً بابد بیانگر احکام کای باشد نرار  -

 ها حل شو .بانکبار و خو  اختیاراا شورای پو  و الت تواند بامیزبرا موار ی از ابن نبیل  ،گیر 
بها توجه  به   ،از طهر   بگهر .با  نت کامل صورا گیر  بابد با توج  ب   رج  پیچیدگی باالی حوزه مالی وار شدی  ر آی -

 ندم صورا گیر .ب ک  حرکت ندم استبهتر  ،ابنق  مسیر مفکور مسیری است ک  نبالً پییو ه نشده
 .استتر نبل از ت ییم آی ب  کل سیستم ضروری بشی طرح  ر بک مقیاس کوچکجامع و اجرای آزما صوراب شناسی آسی  -
 و نیههاز بهه  تههدوبن نههانوی  ر ابههن  اسههتپههفبر رفههع برخههی از مشههکالا  ر حیطهه  اصههالح سههازوکارهای  اخاههی بانههک امکای -

 موار  نیست. 
ت صصی مشهاوره و  مؤسسااب   هند انجام می  ر حا  حاضر هابانک هابی ک حجم باالبی از ف الیت ،ابن طرح بر اساس -

های بهاالبی ابن اندام هزبن  ،از طر   بگر .مالی منتقل خواهد شد ک  ابن امر میکن است کل بدن  را  چار بحرای کند تأمین
  ر پی خواهد  اشت.

 بابد مش ص گر  . اندابن مؤسساا چ  مقدار تسهیالا پر اخت  هیاهنگی ابنق  ، ر ابن طرح -
ها ولی  ر ابن طرح هیاهنگی بین ورو ی ،لیایاا  ر بانک صورا گیر  هیاهنگی بدوی مشکل خواهد بو ک  کل  رصورتی -

الوکاله  صر   ربافت حقب  مؤسساامش ص نشده است. آبا ابن  مؤسسااها  ر صورا استقال  بانک از ابن و خروجی
 و بدوی گرفتن هیچ سو   بگری حاضرند ب  ف الیت بپر ازند؟

گیهری از ابهن الهزام هیه  آنهها به  بهره ‐ ایتوسه   و ی تجهاری، ت صصهیههابانکمثل  ‐ هابانکانواع گوناگوی با توج  ب   -
 صهوراب آی ههم  ،ی ت صصی مثل بانک کشاورزیهابانکتوای ابن طرح را ب  رسد. صرفاً مینظر میب  نا رست مؤسساا

 تسری  ا . ،کامالً اختیاری و  ر باز ه زمانی طوالنی
. ابن مسهئا  که  آبها ظرفیهت نظهام بهانقی کشهور نها ر به  شد تأسیس مؤسس  ۶۳۶۲ها سازی ابن الگو طبق ت یینپیا ه برای -

 ب   نبا   ار .تب اتی  مؤسساا ار  و نط اً ابجا  ابن  سؤا است جای  مؤسس پفبرش ابن ت دا  
مهالی و ت صهیص بهینه   تهأمینهای های کارآمهدی ب نهی کهاهش هزبنه شده بابد با توج  ب  شاخصکارآمدی سیستم طراحی -

 منابع مد نظر نرار گیر .
ابتقهار و  ، وره ابهن کهر ینیازمند بک بازه زمهانی بهرای تسها  بهر امهور اسهت و پهس از طهی تأسیسهر نها  جدبدی پس از  -

ب نی ابتدا بابد بهر  ،صا ق است ابن موضوعی اسالمی نیز هابانکت برای بابد  رنظر  اش .ونوع خواهد پیوستها ب نوآوری
 روی  هد.وآوری و ابتقار شیوه بانقداری رابج تسا  کافی ابجا  شو  و  ر مرحا  ب د ن

 شو .بررسی تدوبن هرچ  بهتر طرح، تجرب  کشور مالزی حتیاً  برای -
ب نهی  ؛نیابنهدماباند تسههیالا را بها نهرخ  بگهری الطها  مؤسساای ول ،کنندنرخی را برای  ربافت سپر ه ت یین می هابانک -

جفب سهپر ه بیشهتر تیابهل  برای هابانکابن است ک  مسئا  مهم  .خواهند کر  نرخ خو  را ت یین جداگان  صوراب هرکدام 
گهر   که  نهرخ مهالی زمهانی محقهق می تهأمینت صصهی مشهاوره و  مؤسسااک  سو   رصورتی ،های باال  ارندب   ا ی نرخ

 چگونه تری  اشت  باشند و  ر چنین فاابی نط اً بین آنها تاا  ابجا  خواهد شد.  ر ابن طرح، هیاهنگی بهین ابهن  و پابین
 سهتوری انهدام  صهوراب  رنظر گرفت  شده است؟ اگر برای حل ابن مشکل نرار باشد بهک مقهام نظهارتی ت ربهف شهو  که  

 تی  ر پی خواهد  اشت. مشکال ،نیابد
  چگونه  مؤسسهااانشهای سهو  ت صهیص  هنهد، سهو  ابهن  ارسهامبابد سو  هی  اشهت  باشهند تها بتوانهد به   مؤسسااابن  -

 گر  ؟ می تأمین
 هنهد و هیهواره سه ی بهر آی های وابست  ب  خو  وام میوجو   ار  ک  ب  شرکت هابانک مور بابد توج   اشت ابن مسئا   ر  -
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 ،مؤسسااب نی  ،شو  و تنها ب  سطح  بگرولی با ابن روبکر  لیالً ابن مسئا  حل نیی متونف شو ،ت ک  ابن روب  بو ه اس
 منتقل خواهد شد.

گیری مهالی صهرفاً بهک اسهم نایهدا  شهوند و نهدرا تصهییم تهأمینت صصی مشهاوره و  مؤسسااک   بر آی باشداگر فرض  -
اگهر نهرار باشهد ابهن  ،از طهر   بگهر .بهازوی بانهک لیهل خواهنهد کهر  لنوایبه  مؤسساا،  ر ابن حالت ابن نداشت  باشند

هها و چالش ،بنهابرابن .طبی تهاً بها توجه  به  مالحظهاا خهو  انهدام خواهنهد کهر  باشند،گیری ندرا تصییم  ارای مؤسساا
 شو .موشکافی و بررسی کامل  طورب ابهاماا  ر ابن حیط  بابد 

اند ک  از وض یت ف اهی ناراضهی را ک   ر ابتدای امر بابد متقاضیای وان ی ابن طرح و کسانیتوج  ب  ابن نقت  ضروری است  -
سهت. ظهاهراً ابهن هابانکهای خصوصی،  ولتی با بک از ب ش ت یین نیو  ک  ابن مسئا   غدغ  اصای کدام مش ص کر  و

شهو . و  از سهوی سیسهتم کاهی احسهاس میی مفکور نبهو ه اسهت و ابهن تحههاگروهکدام از مسئا  لیالً مور  تقاضای هیچ
 ههابانک نک  هی  خواستار خدماا ابهنحویب  ،ی اسالمی ات ای نیابدهابانککر ی جفاب برایای نظام بابد روب  ،بنابرابن

 بنتهرمهم لنوایبه تهوای می ب  ابن منظور . شوابتدا بابد مشکالا واکاوی و موشکافی  هابانککر ی ابن برای جفاب .شوند
 ر  ب  لدم کارابی و از جهاا شرلی ب  نرار ا های صوری اشاره کر .کلیا  بدگاهی کشور از هابانکمشکالا 

 : وصول مطالباتانتقادات مربوط به فصل چهارم ۲.۴

 انتقادات مبنایی  ۲.۴.1
  ار .اهییت زبا ی  ر بحث مطالباا غیرجاری، نظارا بر مصر  تسهیالا  -
نحهوی که  مشهتری تسههیالا را  ر ناله  به  ؛مطالباا لدم مصر  تسهیالا  ر محل مناس  خو  است لیل لدم وصو   -

 نیابد.مصر  می ا برای پر اخت بدهیاما آی ر ،کندفروش انساطی  ربافت می
بهک  وایلنبه مهیی است و رلابت انداماا پیشگیران   ر زمینه  مطالبهاا م هوق بابهد  مسئا توج  ب  مقول  التبارسنجی نیز  -

 مقرر گر  .  هابانکتقایف و الزام نانونی برای 
نرخ جربیه   ،تواند ب  کاهش مطالباا م وق بینجامد.  ر وانعمهم  بگری است ک  می موضوعبو ی نرخ جربی  نیز باز ارنده -

ه جربیه  تهاخیر را هیهراای ت یین شهو  که  مشهتری  برپر اخهت تسههیالا به گون  ستوری ب  شکلب بابد  ر بستر بازار و ن  
 صرف  نداند.ب مقروی

بک نانوی مجزا.  صوراب ن   ،بک اصالحی  بر نانوی پولی و بانقی تدوبن شو  صوراب  بابدنانوی لیایاا بانقی بدوی ربا  -
نوی پولی و ، از مفاهیم بانقی فاصا   ار  و  ر بسیاری از موار  نیز با نااستزبرا نانوی لیایاا بانقی بدوی ربا ک  ش ارگون  

 بک نانوی جامع بانقداری نوشت  شو . گر  میاست. برای رفع ابن اشکا  پیشنها   متنانض بانقی
شناسی صحیح صورا گیر  تا راهکارهای صهحیح ارائه  شهو . م اهل مطالبهاا آسی  دبابمطالباا غیرجاری نیز  مور  ر  -

 های مهدبربت  ارابهی بهدهیشهرکت تأسهیسآی را از طربهق  دباببک پدبده و بحرای سیستیی باشد،  صوراب غیرجاری اگر 
بهر اسهاس  رجه   را هابانکد، مطالباا م وق هی  نشوسرماب  می تأمینو  تأسیس ولت  از سویها ک  حل کر . ابن شرکت
 ۶از  مکافند  ر صورتی ک  مطالبهاا م هوق آنهها بهیش هابانکابن شرکت،  تأسیسد. بر اساس نانوی خرننقدشوندگی آی می

 از مشهتربای را د. ابهن شهرکت مطالبهاانبفروشه ، مطالبهاا را به  ابهن شهرکتند رصد بو  و خو  امکای وصو  آی را نداشهت
و امکای هرگونه   کر هاند وار  لیست سیاه کند و بدوی هرگون  ب شو گی و امها ، افرا ی را ک  مرتق  نقو  شدهمی وصو 

 د.کنف الیت انتصا ی را از آنها سا  می
کنهد که  تحهت نهوانین ا غهام اگر فق  بک بانک  چار م ال مطالباا م وق شو ، ابن شرکت بانک را ورشکست  الالم می -

گفارای ب  صندوق ضیانت سپر ه ارجهاع شو  ک   ر ابن صورا سپر هگر   با ب  انحال  آی حکم میگیر  با احیاء مینرار می
 شوند.  ا ه می

  ار .اهییت ر زمین  مطالباا م وق نیز توج  ب  بحث ربسک مشتری   -
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  انتقادات فقهی ۲.۴.۲
گفاری اموا  و موانع نانونی آی است. اگر بانهک ب واههد طاه  بکی از مشکالا مرتب  با م ال مطالباا غیرجاری، وثیق  -

 شهدهفهروش طاه  نقهو شو . واضح اسهت که  امکهای هیراه وثیق  بفروشد، مطابق نانوی وثیق  آی سان  میشده را ب نقو 
لین م ین  دبابچوی ارزش طا  ب  وثیق  آی است. مشکل  بگر ابن است ک  مور  رهن  ،بدوی وثیق  برای بانک وجو  ندار 

 بن ابجا  شو  تا بتوای برای آی وثیق  گرفت. ابهن  ر حهالی اسهت که   ر لیایهاا  دبابو نابل نبض باشد. هیچنین  ر رهن 
 آبد.وجو  می بن ناشی از  ربافت تسهیالا ب  سپسشو  و ربافت میوثیق    ابتدا ،بانقی

 انتقادات حقوقی  ۲.۴.۳
مصهدانی  ر مهتن نهانوی لیایهاا  صهوراب ی تشوبقی و تنبیهی  ر زمین  حهل م اهل مطالبهاا م هوق هابهتر است راهکار -

اسهت مرجهع تشه یص السهار و ورشکسهتگی . هیچنهین الزم گهر  بهک لنهوای کاهی اضهاف   بهابانقی بدوی ربا وار  نشو  و 
 تر بیای شو .تفصیای صوراب شفا  ت یین و  ر نانوی نیز  صوراب 

 ی و مالیاتی مواج  شو .بمیکن است با مشکالا اجرا«  ر نال  لقد صاح بیوج  التزام ابتدا»کارگیری راهکار  ب -
خور ی همشدی نانوی و ب ن نانوی نیز موج  حجیمتبدبل  ر مت و نیو ی اختیاراتی هیچوی اختیار ت فیف، ب ششتصربح -

شهو  ابهن مهوار   ر پیشنها  می ،شو . بر هیین اساسنام  و روب ( می،  ستورال یل، ب شنام آبینمرات  آی )نانوی، ساسا 
 تصربح شو .  ،جای  بگری یکر شو  و  ر نانوی تنها نقاا اصای ک  جنب  شرلی  ار 

خواههد وثیقه  را اجهرا کنهد، شهو  و بانهک میالطهای تسههیالا اسهت. ونتهی مطالبهاا م هوق میشهرط  ربافت وثابق پیش -
شدی مطالباا،  هد.  ر صورا م وقآبد ک  زمای تیایک وثابق را ب  چهار تا پنج سا  افزابش میمشکالا نانونی پیش می

کهل وثیقه  بها  باشهد،ر بدهی و وثیقه  مسهاوی  ر مقابل کل بدهی تیایک شو . اگ بابدنانوی ثبت، کل وثیق   ۶۴مطابق ما ه 
نسهبت مقهدار اضهاف  نفهع شو  و بانهک به ، وثیق  نیز تیایک میباشدشو . اگر بدهی کیتر از وثیق  رجوع ب  ثبت تیایک می

وع سپس ب  اجرای احکهام رجه ،گیر کند و حکم میبر . اگر بدهی بیشتر از وثیق  باشد، بانک ن ست ب   ا گاه مراج   میمی
کنهد. امها تیایهک  بگهر امهوا  کند و برای  ربافت مازا  بدهی خو  اندام ب  م رفهی مها   بگهر مشهتری و رجهوع به  آی میمی

و نالهده تغییهر کهر . ب نهی  نیو مشتری م الف شرع، نانوی و انصا  است و ب  هیین  لیل شورای نگهبای با آی م الفت 
شد با از طربق منانص  انهدام به  فهروش مها  بابست با او شربک میباک  می ،بانک حق نداشت اموا   بگر مشتری را بر ار 

گرفتنهد. البته  مشهکل از مشتربای وکالتی مبنهی بهر فهروش لهین مرهونه  می هابانک لیل لدم تیابل ب  ابن راهکار،  کر . بمی
 کر . ی شوار م هابانککیتربو ی بدهی از ما  هیچنای بانی بو  و اجرای وثابق را برای 

 پنجم: بانک مرکزی  انتقادات مربوط به فصل ۲.۵

  اقتصادیانتقادات  ۲.۵.1
 . است آمیزاغراق حدی تا شده، هابانک هایف الیت هی  بر برخ  نظارا ب  مازم مرکزی بانک ابنق  -
 آنهها طهرح اساساً و ندار  شرلی چالش موار  برخی  ر پولی گفاریسیاست ابزارهای ک  چرا  ار ؛ زبا ی اشکاالا ۵۳ ما ه -

 نیاز نیست. نانوی ابن  ر
 . نیست مرکزی بانک یأش  ر ،ستهابانک جزئی و  اخای مسائل از ک ( بانقی جوابز مانند) مسائل برخی مور   ر نظر ا ی -
 .شو  توج  هاآن ب  است الزم ک  است شده خا  لیاکر  بر نظارا بحث با گفاریمقرراا بحث موار  برخی  ر -
  ر اساسهی اشهکاالا از مهور   و فقههی، شهورای تشهکیل بحهث و مهالی تأمین و مشاوره ت صصی مؤسساا تشکیل بحث -

 .گیر  نرار توج  مور  بابد ک  است نانوی نوبسپیش
 کشهور بهانقی نظهام ف اهی مشهکالا  البهل از بکهی لنوایب را  ربا بدوی بانقی لیایاا نانوی  ر موجو  هایض فتوای می -

 مطرح نیو . 
 . کر رابط  ابن نانوی با نانوی پولی و بانقی کشور شفا  نیست و ابن  ر لیل مشکالتی ابجا  خواهد  -
( مور  توجه  بانقهدارای نهرار گرفته  اسهت )ماننهد ۱۱۱۸پس از بحرای مالی سا   وبژهب های اخیر )مباحث مهیی ک   ر  ه  -
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 وانع نشده است.  مور  توج  نوبس اساساًر ابن پیشحکیرانی خوب، شفافیت و استقال  بانک مرکزی(  
 مدا با حدانل ربسک( توج  نشده است. میزای کافی ب  ماهیت بازار پو  )بازار کوتاه ر ابن نانوی ب  -
 شفا  تبیین نشده است و رابط  آی با مقول  بیی  سپر ه مش ص نیست.  صوراب بحث تایین تسهیالا  -
زمهای منهافع تیهام نوبس مور  توجه  نهرار نگرفته  اسهت. حهداکثرنیو ی ههمنظام بانقی  ر پیشنف ای بحث تزاحم منافع یی -

  پفبر نیست و نیاز ب  انت اب وجو   ار . نف ای امکاییی
های سو   ر طو  زمای و ضرورا توج  ب  منطق لرضه  و تقاضها  ر بهازار پهو  چنهدای مهور  توجه  وانهع بحث کشف نرخ -

 نشده است. 

 فقهیانتقادات  ۲.۵.۲
 ابهن و اسهت انتصها  انای و بهانقی کارشناسهای وزی از بیشهتر فقها وزی نانوی، نوبسپیش  ر شدهبینیپیش فقهی شورای  ر -

 .  هد کاهش را لیل  ر شورا نظراا کارکر  است میکن
 چنهدای که  کنهد تحییهل مرکهزی بانهک هایب ش سابر بر سنگینی ساب  تواندمی رهبری از سوی شورای فقهی فقهای ت یین -

 . نیست مناس 
 فقهی شورای  همواج شیوه وجو   ار ، الزم است اختالفاتیفقها و مراجع تقاید  بین فقهی مسائل برخی  ر ابنق  ب  توج  با -

 .گر   شفا  اختالفاا ابن با
و ابهن  ر لیهل چهالش ابجها   اسهت محهدو  خیای نظر  ر امور پولی و بانقیفقهای صاح  ت دا  ،شرلی نظارا بحث  ر -

 خواهد نیو . 
  لیلبه شهو  که  بر اشهت می طهورابنی  ولتی یکر شده است. از ابن مها ه هابانکبحث رابط  بانک مرکزی با  ،۵۸ ر ما ه  -

 تواند بر اساس پر اخت نرض هیهراه بها زبها هی  ولتی، رواب  موجو  بین آنها میهابانکاتحا  مالکیت بین بانک مرکزی و 
شفا   صوراب سامای بابد و مشکل ربا  ر ابنجا ابجا  ن واهد شد. اگر ابن بر اشت صحیح است، الزم است  ر ابن ما ه 

 ب  آی اشاره شو . 
 کاهد.گیری میو از چابکی ابن بانک  ر تصییم  هدمیتشکیل شورای فقهی تشکیالا بانک مرکزی را توس    -

  حقوقیانتقادات  ۲.۵.۳
 . شو  حف  نانوی منطقی سیر تا بیابد ۵۴ ما ه از نبل ۵۳ ما ه ک است  نیاز -
 .  انست ابزار را آنها نبابد و ندار  ابزار حقونی ماهیت ۵۳ ما ه بندهای از برخی -
 پهفبرامکای آی اجهرای لیهل  ر که  شهو شهامل می نیهز را نرار ا هها تیهام حتهی و بسیار وسیع است فقهی شورای اختیاراا -

 . نیست
 . حف  گر   م نی است و بابدبی حقونی  بدگاه از ،۵۶ما ه  ۵ ر تبصره « اشرا  تحت» لبارا -
 .شو  حف  است بهتر لفانرار گیر  و  سوءاستفا ه مور   ولتی یهابانک از سوی میکن است ۵۸ ما ه -
 . نیست شابست  چندای ک  بو ه الزم انسجام فاندحقونی  منظر ازنوبس متن پیش -
 .  ار  هابینقص از منظر حقونی شدهارائ  ت اربف -
 .   آبدمی حسابب  ض ف بک ک  است نشده ت یین خاصی زمای فقهی شورای ف الیت  وره برای -
نهوبس ابهن برخهی مهوار  یکرشهده  ر پیش ک حالی ر ؛وبژگی اصای بک ما ه نانونی آی است ک  ضیانت اجرابی  اشت  باشد -

 گفارای  بده نشده است. ی برای بحث رلابت حقونی سپر همثا ، ضیانت اجراب برای. را ندار وبژگی 
صهوباا شهورای توانهد  ر مهور  مرابط  شورای فقهی بانک مرکزی با شورای نگهبای مش ص نیست. آبا شورای نگهبهای می -

 نظر کند؟اظهارفقهی 
 یههل میکههن اسههت مشههکالتی بنههدی و تاههیین تسهههیالا مشهه ص نیسههت و ابههن  ر لرتب  مؤسسههااش صههیت حقههونی  -

 .ابجا  نیابد
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  طرح بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا پیوست:
 صل اول: تعریف، اهداف و وظایف نظام بانکیف

 اندهکار رفت واژگای و اصطالحاا مور  استفا ه  ر ابن نانوی،  ر م انی زبر ب  -1 ماده
ی شکای و محتوابی ک  برای مهدبربت لیایهاا گهر ش هاشیوهو  ها، ضواب ، مقرراا، روشمؤسساامجیول   نظام بانکی: -1

مهوازبن  چههارچوبی  ولتی، لیومی و خصوصی  ر جهت التالی انتصها  کشهور و  ر هاب شی ب  بپو  و سرماب  و التباراا الطا
ی ههابانکبهانقی )از نبیهل التبهاری  مؤسسهااو شامل بانک مرکهزی جیههوری اسهالمی ابهرای و کایه   شو میکار بر ه فق  اسالمی ب 

ت صصهی مشهاوره و  مؤسسهاای التبهار، ههاهای التبهاری، ت اونیمؤسسه ( و غیربهانقی )از نبیهل الحسن نرضتجاری، ت صصی و 
ها( الم از  ولتی و غیر ولتهی اسهت که  بها الحسن  و صرافیهای نرضهای لیزبنگ، صندوقبندی، شرکتی رتب هاشرکتمالی،  تأمین

 ورزند.مرکزی جیهوری اسالمی ابرای و تحت نظارا آی ب  تجهیز و ت صیص منابع و ارائ  خدماا بانقی، مبا را می مجوز بانک
 چههارچوب ر  نیابهد و صهرفاًالتباری است ک  با مجوز بانک مرکزی مبا را به  انجهام لیایهاا بهانقی مهیای مؤسس  بانک: -۲

هرجا ک  از واژه بانک ب  تنهابی اسهتفا ه شهو ، منظهور  ،الا اندام کند.  ر ابن نانویالطای تسهی گیری وتواند ب  سپر همجوز خو  می
 کنند.گیری و الطای تسهیالا میالتباری غیربانقی است ک  با مجوز بانک مرکزی اندام ب  سپر ه مؤسسااو  هابانکانواع 
 شو .ت انتصا ی خاصی محدو  نییبانقی است ک   ر زمین  الطای تسهیالا ب  ب ش با ف الی بانک تجاری: -۳
 هی ب  ب ش با ف الیت انتصا ی خاصهی مجاز ب  تسهیالا بانقی است ک   ر زمین  الطای تسهیالا صرفاً بانک تخصصی: -۴
 است.
 باشد.مجاز ب  جفب سپر ه و الطای تسهیالا می الحسن نرض ر نال  لقد  بانقی است ک  صرفاً :الحسنهقرضبانک  -۵
است ک  با مجوز بانک مرکزی ب  انجام لیایهاا بهانقی به  غیهر از ارائه  حسهاب جهاری مبها را ای مؤسس  اعتباری: مؤسسه -۶

 ورز .می
و به  انجهام لیایهاا التبهاری مهور  نیهاز الاها  تأسهیسالتباری اسهت که  بها مجهوز بانهک مرکهزی ای مؤسس  تعاونی اعتبار: -۷

 پر از .می
و  ههابانکی  ولتهی و ب هش لیهومی غیر ولتهی نهز  هاشهرکتجههی از طهر  مهر م،  ولهت، تو بهع هرگونه  و جذب سپررده: -۸

گفاری تاقهی التباری غیربانقی، الم از ابنق  بازپر اخت آی منوط ب  گفشت مهدا زمهای م هین بهو ه بها نبهو ه باشهد، سهپر ه مؤسساا
 . جفب سپر ه تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است.شو می

 ههابانکبه   ههاو پر اخت ها ربافت ا ی ک  صاح  آی وجوه خو  را جهت سامای شو می  سپر ه بانقی گفت  ب سررده جاری: -۹
گفار و بانک  ر ابن نهوع با توس  اش اص ثالث از آی سپر ه بر اشت نیابد. رابط  سپر ه تواند با استفا ه از چک، ش صاًسپر ه و می

 گیرنده است. هنده و نرضی، رابط  نرضگفارسپر ه
سهپار  و  ر موانهع نیهاز از طربهق که  صهاح  آی وجهوه خهو  را به  بانهک مهی شهو میب  سپر ه بانقی گفته   :اندازپسسررده  -1۱

تا سپر ه  شو می گفارسپر ه« وکیل»ی، بانک گفارسپر هنیابد.  ر ابن نوع بر اشت می کندمیهابی )غیر از چک( ک  بانک ت یین شیوه
 بدهد. الحسن نرضبانک مرکزی، ب  نیازمندای وام  تأبیدی احتیاطی مور  هاز کسر اندوخت  نانونی و اندوخت وی را پس ا

سهپار  و  ر مقابهل، متناسه  بها مباهغ و ک  صاح  آی وجوه خو  را ب  بانک مهی شو میب  سپر ه بانقی گفت   سررده تعاونی: -11
 گفارسهپر ه« وکیهل»ی، بانهک گفارسهپر ه.  ر ابهن نهوع شهو میبرخهور ار  الحسن نرضگفاری، از امتیاز گرفتن تسهیالا مدا سپر ه

ای ت اونی، متناس  گفارسپر هبانک مرکزی، ب   تأبیدی احتیاطی مور  هاتا سپر ه وی را پس از کسر اندوخت  نانونی و اندوخت  شو می
 بدهد. الحسن نرض ا ه با ب  نیازمندای  الحسن نرضبا امتیاز آنای، وام 

سپار  کس  سو  ب  بانک می منظورب ک  صاح  آی سرماب  نقدی خو  را  شو میب  سپر ه بانقی گفت   ی:گذارسرمایهسررده  -1۲
تها  شهو می گفارسهپر ه« وکیهل»ی، بانهک گفارسپر هسو  بپر از .  ر ابن نوع  گفارسپر هتا بانک با آی سرماب  ف الیت سو آور کر ه ب  

بانک مرکزی، مطابق ضهواب  مهفکور  ر فصهل سهوم ابهن  تأبیدی احتیاطی مور  هاسپر ه وی را پس از کسر اندوخت  نانونی و اندوخت 
 ی انتصا ی تسهیالا بدهد.هامالی ب  بنگاه تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساابا از طربق  نانوی، مستقییاً

 پر از .ال  بکی از نرار ا های مندرج  ر ابن نانوی، ب  متقاضی میمنابع مالی است ک  بانک  ر ن تسهیالت بانکی: -1۳
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، مبنی بر ابنق  وی مثل آی کندمیگیرنده تیایک نرار ا ی است ک  ب  موج  آی، بانک مباغ م ینی را ب  نرض :الحسنهقرض -1۴
 را  ر سررسید با سررسیدهای م ین برگر اند.

نرار ا ی است ک  ب  موج  آی، فروشنده ب  سفارش متقاضی، کاالها و خدماا متقاضی را خربداری کر ه سپس با  مرابحه: -1۵
نقهد بها  ر سررسهید بها  صهوراب و بههای آنهها را  کنهدمینقد با نسی   ف ی با انساطی ب  وی واگهفار  صوراب کر ی سو  م ین اضاف 

 کند.سررسیدهای م ین  ربافت می
التزام ش ص )جالل با کارفرما( ب  ا ای مباغ با اجرا م اوم )جُ ل(  ر مقابل انجام لیای م ین، طبق نهرار ا  که   :جعاله -1۶

 .شو می، لامل با پییانقار نامیده  هدمی ر آی طرفی ک  لیل را انجام 
ر  ر پابای مدا اجهاره،  ر صهورا است ک   ر آی، شرط شو  موجای نرار ا  اجاره اجاره به شرط تملیک یا اجاره اعتباری: -1۷

 جر  رآور .أجره را ب  تیایک مستألیل مستأجر ب  شراب  مندرج  ر نرار ا ، لین مست
 .کندمیخربد نییت م ین پیشموج  آی، خربدار، مقدار م ینی کاالی کای را ب نرار ا ی است ک  ب  سلف: -1۸
و تحوبهل  بساز کاال با طرح م ینی را  ر مقابل بهای م ین  شو میت هد سازنده م ،موج  آینرار ا ی است ک  ب  استصناع: -1۹
  هنده کند و او بها را ب  انساط مساوی با غیرمساوی،  ر سررسید با سررسیدهای م ین ب  سازنده بپر از .سفارش
به  نییتهی کیتهر از مباهغ اسهیی  ار فروشهنده را خربدار اسنا  تجاری وان ی مدا ،موج  آینرار ا ی است ک  ب  خرید دین: -۲۱

 کند.اسنا ، خربداری می
ی سههامی موجهو  هاشهرکتی سهامی جدبد بها خربهد نسهیتی از سههام هاشرکتنسیتی از سرماب   تأمین مشارکت حقوقی: -۲1
 است.

شو ، با نید ابنق  یسرماب  )نقدی( م تأمین ار بکی از طرفین نرار ا  )مالک( لهده ،موج  آینرار ا ی است ک  ب  مضاربه: -۲۲
 ه، هر  و طر  شربک باشند.شدطر   بگر )لامل( با سرماب  مفکور تجارا کند و  ر سو  حاصل

ی تولیهد را بهرای مهدا م ینهی، به  ههابکی از طرفین )مالک( زمهین بها بکهی از نها ه ،موج  آینرار ا ی است ک  ب  مزارعه: -۲۳
 حاصل بین مالک و لامل تقسیم شو .ش ص ش ص  بگر )لامل( بدهد تا زرالت کند و 

بکهی از طهرفین )مالهک( بها  مش صهی را بهرای مهدا م ینهی، به  شه ص  بگهر  ،موجه  آینرار ا ی است ک  ب  مساقات: -۲۴
 )لامل( بدهد تا باغداری کند و محصو  بین مالک و لامل تقسیم شو .

م هوض بها غیرم هوض به   بگهری  صهوراب بها امتیهازاا الیای، منافع، حقوق مهالی  ،موج  آینرار ا ی است ک  ب  صلح: -۲۵
 .شو میواگفار 
، بهدوی ههابانکی لیرانی انتفالی توسه  هاطرحی تولیدی و هاطرحسرماب  الزم برای اجرای  تأمین ی مستقیم:گذارسرمایه -۲۶

 مشارکت اش اص حقیقی با حقونی غیربانقی است.
اوراق مالی نابل  ا وستد  ر بازارهای مالی است که  بهر اسهاس بکهی از نرار ا ههای مهور   اوراق بهادار اسالمی )صکوک(: -۲۷

 شو .فق  اسالمی منتشر می تأبید
 تحقق اهدا  زبر باشدهبرای ی نظام بانقی بابد هاف الیت -۲ ماده

تنظهیم گهر ش صهحیح پهو  و التبهار، توزبهع لا النه  منهابع و  منظورب استقرار نظام پولی و التباری بر اساس ضواب  اسالمی  -۲
بنیای، گسترش کارآفربنی و اشتغا  مولد، حاور گستر ه مر م  ر  رآمدها، افزابش تولید مای، استقال  انتصا ی، تقوبت انتصا   انش

 ور.ی انتصا ی  ر جهت رفع فقر، ابجا  رفاه و سالمت لیومی، رشد و پیشرفت انتصا  کشهاف الیت
ی کالی نظام جیهوری اسالمی ابهرای بها اسهتفا ه از ابزارههای پهولی و التبهاری بها هاسیاستف الیت  ر جهت تحقق اهدا  و  -۱
 ی ابالغی انتصا  مقاومتی.هاسیاستبر  تأکید
 .هاپر اختحف  ارزش پو  مای و ابجا  ت ا    ر موازن   -۶
ها نیازهای مصرفی جام   از طربق تجهیز سپر ه تأمینگفاری و وکار و سرماب مالی کس  تأمینابجا  تسهیالا الزم  ر جهت  -۴

 نانوی اساسی جیهوری اسالمی ابرای. (۴۶وسوم )اجرای اصل چهل منظورب 
 موجه  نهانوی، برلههده نظهام بهانقی و مبها الا و م هامالا و سهابر خهدماتی که  به  هها ربافتو  ههاپر اختتسهیل  ر امهور  -۵

 .شو میگفاشت  
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التبهاری موظفنهد  مؤسسهااو  ههابانک(، بانهک مرکهزی، ۱ ر اجرای ابن نانوی و بهرای تحقهق اههدا  مهفکور  ر مها ه ) -۳ ماده
 تقالیف زبر را انجام  هنده
 الف( وظایف بانک مرکزی

 ی لیایاتی مرتب  با ابن نانوی برای تصوب   ر هیئت وزبرای؛هانام آبیننوبس تهی  پیش -۲
 ی اجرابی مور  نیاز برای تصوب   ر شورای پو  و التبار؛ها ستورال یلنوبس پیشتهی   -۱
 ؛هابانکبر اری و تسهیالا بانقی جهت بهره هاسپر هطراحی نرار ا های نیون  برای انواع  -۶
ابن  تأبیداست پولی مور  (، با استفا ه از ابزارهای سی۱ی پولی و التباری  ر راستای اهدا  مفکور  ر ما ه )هاسیاستالیا   -۴
 نانوی؛
 تنظیم مقرراا لیایاا مربوط ب  اوراق و اسنا  بها ار و نظارا بر آی؛ -۵
 اهتیام ب  امر آموزش و پژوهش  ر جهت ارتقای سطح لایی نظام بانقی؛ -۳
 ی رشد و توس   صن ت بانقداری اسالمی؛هازمین آور ی ی مرتب  و فراهمهاپژوهشانجام  -۶
، نرار ا ههای نیونه  و ها سهتورال یل، هانامه آبین، تهدوبن هاشهیوهشورای فقهی جهت اظهارنظر  ر طراحی ابزارها و  تشکیل -۸

 ؛ابن نانوی ۵۶اجرای صحیح لیایاا بانقی بر اساس موازبن اسالمی و نظارا بر آنها، مطابق ما ه 
 ؛ وی انتصا ی سو اگران  و غیرمولدهاف الیتسیت آمابش نقدبنگی موجو   ر کشور و جاوگیری از انحرا  آی ب  -۳

 نظارا مستیر بر حسن اجرای ابن نانوی  ر نظام بانقی کشور. -۲۱
 اعتباری مؤسساتو  هابانکب( 

ی لهام و خهاص( و انتشهار اوراق گفارسرماب ، ت اونی و اندازپسی بانقی )جاری، هاحسابتجهیز منابع از طربق افتتاح انواع  -۲
 صکوک( بر اساس موازبن شرلی؛بها ار )

 ی انتصا ی بر اساس موازبن شرلی؛هاب شی مستقیم و الطای تسهیالا ب  هی  گفارسرماب ت صیص منابع از طربق  -۱
بهها، اوراق بهها ار و نبو  و نگهداری امانهاا طهال، نقهره، اشهیاء گهرایمانند انواع خدماا بانقی بر اساس موازبن شرلی  ارائ  -۶

و التبهاراا اسهنا ی ربهالی و  هانام ضهیانتو نبو   تأبیداسنا  رسیی از اش اص حقیقی و حقونی و اجاره صندوق اماناا، صدور، 
 ارزی جهت مشتربای، انجام خدماا وکالت، وصابت و نییومیت؛

 از طربق سیستم پولی و التباری انجام گیر ؛ی انتصا ی  ولت ک  طبق نانوی بابد هابرنام لیایاا بانقی مربوط ب   -۴
ی مهرتب  ها سهتورال یلو  هانامه آبیناهتیام ب  امر آموزش کارکنای بانقی و توجی  مشتربای نسبت ب  م امالا و اجرای  نیق  -۵

 ؛ وبا لیایاا بانقی بر اساس ضواب  شرلی
 ابن نانوی. ۵۶ما ه  از ۵ق تبصره تشکیل واحد نظارا شرلی زبر نظر شورای فقهی بانک مرکزی مطاب -۳

 فصل دوم: تجهیز منابع پولی 
ی آی مجهاز ها سهتورال یلاز سوی بانک مرکزی و  شده ر چهارچوب مجوز صا ر صرفاً هابانکجفب هرگون  سپر ه توس   -۴ ماده

شهده  ر مجهوز، تصهر   ر مها  غیهر و غیرمجاز، با خارج از حهدو  و چههارچوب ت یهین مؤسسااگیری توس  است. اندام ب  سپر ه
شو  و با مرتق ، مطابق نانوی مجازاا اسالمی برخهور  خواههد شهد. بانهک مرکهزی موظهف اخال   ر نظام انتصا ی کشور تاقی می

 زمای، جهت اطالع لیوم منتشر نیابد.غیرمجاز با مت اف را ب  نوه ناائی  الالم و هم مؤسسااو  هابانکاست اسامی 
کنند، موظفند ک  بر اساس مجوز بانک مرکزی جیهوری اسالمی ابرای اجازه جفب سپر ه از مر م را پیدا می هابانکای  ک -۵ ماده

به   الحسهابلایگیری از جیا  تو بهع سهپر ه نهانونی، رلابهت نسهبت کفابهت سهرماب ، انهواع نرخهها و نحهوه پر اخهت سهو   ر سپر ه
توانهد به  وکهار و سهابر مهوار ی که  مهیی م تاف کس هارشت ی مربوط ب  ارائ  تسهیالا ب  هاای، انواع نرخ سو  و سهیی گفارسپر ه

موظفنهد  ر نرار ا ههای وکالهت که  بها  ههابانک هی با کهاهش سهو آوری بانهک منجهر شهو  را رلابهت کننهد. کاهش ندرا تسهیالا
ای را مبتنهی بهر گفارسهپر هوکالهت  کننهدی ابالغی بانک مرکزی تصهربح هاسیاستکنند، بر التزام لیای خو  ب  ای من قد میگفارسپر ه

 شرط مفکور بپفبرند.
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. هسهتند انهدازپس الحسهن نرضمجاز ب  جهفب سهپر ه  الحسن نرض ر چهارچوب لقد  صرفاً الحسن نرضی هاصندوق -۶ ماده
جاری با ت اونی جفب نیابنهد. سهرماب  صهندوق و منهابع گون  ف الیت انتفالی نداشت  و نیی توانند سپر ه ی مزبور حق هیچهاصندوق
خر  ب  نیازمندای وام  ا ه شهو . حهد تسههیالا خهر   ر  الحسن نرضی هاوام ر نال   بابد صرفاً هاصندوقای  ر ابن گون  گفارسپر ه

وب ت یهین شهده توسه  بانهک ی مزبور موظفنهد  ر چههارچهاصندوق. شو میتوس  بانک مرکزی ت یین و ابال   هاصندوقمور  ابن 
از احکام بانهک مرکهزی  ر خصهوص تو بهع سهپر ه نهانونی، نهرخ کهارمز  و غیهره تب یهت نیابنهد. هیچنهین کایه   و مرکزی لیل نیو ه

 ، ثبت گر  .شو میک  توس  بانک مرکزی ابجا  ای ی مزبور بابد  ر سامان  بکپارچ هاصندوقی هاو پر اخت ها ربافت
ی خهاص ماننهد خوبشهاوندای، هیکهارای، اههل مسهجد و ماننهد آی ههاگروهک  توس  الاای  ایالحسن نرضی هاصندوق -تبصره

 ، مشیو  مقرراا ابن ما ه نیستند.شو میتشکیل 
 :توانند  ر چهارچوب مجوز  ربافتی از بانک مرکزی، تحت لناوبن زبر سپر ه گیری نیابندمی هابانک -۷ ماده

 سپر ه جاری -۲
 اندازپسسپر ه  -۱
 سپر ه ت اونی -۶
 گفاری لامسپر ه سرماب  -۴
 گفاری خاصسپر ه سرماب  -۵
 انتشار اوراق بها ار )صکوک( -۳

 ، مجاز ب  افتتاح حساب سپر ه جاری نیستند.الحسن نرضی هاصندوقالتباری و  مؤسساا -تبصره
های .  ر سهپر هشهو میههره بهو ه و بانهک مالهک وجهوه با بانک  ر سپر ه جاری، نهرض بهدوی ب گفارسپر هرابط  حقونی  -۸ ماده

وکیههل، وجههوه  لنوایبه اسهت و بانههک  الحسههن نرضو بانههک، وکالهت بههرای الطهای  گفارسهپر هانهداز و ت ههاونی، نهرار ا  فییههابین پس
 . هدمی الحسن نرضو ت اونی را ب  متقاضیای تسهیالا،  اندازپسای گفارسپر ه

گفار متناسه  بها مباهغ و و ت اونی، مینوع است.  ر سپر ه ت اونی، سپر ه اندازپسی جاری، هاسپر هالطای سو   ر نبا   -تبصره
 شو . امتیاز مزبور نابل واگفاری ب  غیر نیست.برخور ار می الحسن نرضگفاری، از امتیاز  ربافت تسهیالا مدا سپر ه

وکیههل  لنوایبهه  هههابانکی لههام، رابطهه  وکالههت لههام اسههت. گفارسههرماب گفار بهها بانههک،  ر سههپر ه رابطهه  حقههونی سههپر ه -۹ مپپاده
ی سو آور هاف الیتهای مندرج  ر فصل سوم ابن نانوی،  ر مشاع از راه صوراب ی لام را گفارسرماب ی هاسپر های، منابع گفارسپر ه

 .گیرندمیکار ب 
منهابع ابهن نهوع  ههابانکی خاص، رابط  وکالت خهاص اسهت و گفارسرماب با بانک  ر سپر ه  گفارسپر هحقونی  رابط  -1۱ ماده

 .گیرندمیکار با نرار ا های خاص ب  هاف الیتبا  هاب شمشاع  ر  صوراب را  هاسپر ه
تواننهد می هاسپر همدا باشند. هیچنین ابن و باند مدامیای، مداکوتاهتوانند ی لام و خاص میگفارسرماب ی هاسپر ه -تبصره

 نام، انتقا  پفبر و غیرنابل انتقا  باشند.گواهی سپر ه با نام، بی صوراب 
ه، متناسه  بها مهدا و شهدی لام و خهاص، بهر اسهاس نهرار ا  من قدگفارسرماب های کارگیری سپر ه منافع حاصل از ب -11 ماده

کار گرفت  شده  ر آی لیایاا، پهس از رلابت سهم منابع بانک ب  نسبت مدا و مباغ  ر کل وجوه ب ی و گفارسرماب ی هاسپر همبالغ 
 ای تقسیم خواهد شد.گفارسپر هالوکال  بانک، بین کسر حق

نهرخ » لنوایبه شورای پو  و التبار موظف است  ر ابتدای هر سا ، با توج  به  شهراب  و اوضهاع انتصها ی، نرخهی را  -1 تبصره
 هابانکو باندمدا ت یین و الالم نیابد.  مدامیای، مداکوتاهی هاسپر هب  تفقیک « یگفارسرماب ی هاسپر همور  انتظار برای  سو 

ای گفارسهپر هبه   الحسهابلای صهوراب شده توس  بانهک مرکهزی را نرخ سو  الالم ۶۱۷مجازند  ر هر مور ، حداکثر هفتا   رصد 
شده و هرگون  تبایغاا  ر خصوص میزای نرخ سو  الالم ۶۱۷بیشتر از هفتا   رصد  الحسابلایخت سو  خو  پر اخت نیابند. پر ا

 مینوع است. هابانکتوس   الحسابلایبا نحوه پر اخت سو  
، کایه  «سامان  بکپارچه  حسابرسهی و گهزارش سهو  و زبهای»بانک مرکزی موظف است با ات ای تیهیداا الزم و ابجا   -۲ تبصره

 صوراب را  هاسپر هبافت  انواع ی مالی خو  مشتیل بر گزارش سو  )زبای( بانک و  رصد سو  تحققهاصورارا مازم نیابد  هانکبا
 ههی ی مش ص  ر م رض اطالع لیوم نرار  هنهد. بانهک مرکهزی بابهد ترتیبهی ات های کنهد که  طهو   وره گهزارشها ورهشفا ،  ر 
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سو  و زبای بانهک توسه  بانهک مرکهزی، بهانی ای گزارش  وره تأبیدموظفند بالفاصا  پس از  هابانکب  حدانل میکن برسد.  هابانک
پر اختهی  ر  وره مزبهور بیشهتر از سهو   الحسهابای را ب  حساب آنها واربز کنند و  ر صورتی ک  سو  لایگفارسپر همانده سو  نط ی 

 ظور نیابند.بافت  باشد، مازا  را ب  بدهکار حساب مشتری منتحقق
ی لهام بها خهاص را ت ههد نیهو ه، بها گفارسرماب ی هاسپر هو  اندازپسی جاری، هاسپر همکافند استر ا  اصل  هابانک -1۲ ماده

 اصل آی را بیی  نیابند.
 ر بگیرندهای خو   رنظگفارسپر هی، امتیازهای زبر را برای گفارسپر هتشوبق مر م ب   منظورب توانند می هابانک -1۳ ماده
 الوکال  تسهیالا الطابیارائ  ت فیف با م افیت از پر اخت کارمز  با حق -الف
 ارائ  ت فیف با م افیت از پر اخت کارمز   ر نبا  خدماا بانقی -ب
 اولوبت  ر الطای تسهیالا و خدماا بانقی -ج

پابه   بهانی )بهر لنوایبه توانند  ر چهارچوب نوانین انتشار اوراق بها ار و بر اساس ضواب  م امالا شهرلی می هابانک -1۴ ماده
ی مشهتربای( به  انتشهار اوراق بهها ار اسهالمی )صهکوک( انهدام هها ارابیی تسهیالتی و غیرتسهیالتی خو ( و لامل )بر پابه  ها ارابی
 نیابند.

 فصل سوم: تخصیص منابع
 کنندگان نهایی )خانوارها(ی مالی مصرفنیازها تأمین

و انتشهار اوراق بهها ار  هاسهپر ه، منهابع حاصهل از کنندگایمصهر نیازههای مصهرفی  تهأمین منظوربه تواننهد می هابانک -1۵ماده 
اختیههار ، مرابحهه ، اجههاره، استصههناع و صههاح،  ر الحسههن نرض)صههکوک( و سههابر منههابع مت اههق بهه  خو شههای را از طربههق نرار ا هههای 

 .کنندگای نهابی )خانوارها( نرار  هندمصر 
شهورای فقههی انهواع نرار ا ههای  تأبیهدابن نانوی، با  ۳۶بانک مرکزی موظف است با استفا ه از سازوکار مطرح  ر ما ه  -تبصره

 ههابانکبه   کنهد و( طراحهی کنندگای نهابی )خانوارها( را برای انواع مصار  )خربد با اجاره انواع کاالها و خهدماامور  نیاز مصر 
 .م رفی نیابد

کنندگای را بنا ب   رخواست و ت هد آنای مبنهی بهر خربهد، تهیه  توانند کای  کاالها و خدماا مور  نیاز مصر می هابانک -1۶ماده 
 نامه آبینهها و خهدماا را ی خربهد و واگهفاری کاالهاشهیوهمرابح  نسی  ب  آنای واگفار نیابند.  صوراب کافی  تأمینو با  ربافت  کنند

 .کندمیمربوط م ین 
شهرط ی نابل اجاره را بر اسهاس نهرار ا  اجهاره به ها ارابی، امالک و کنندگایمصر توانند بنا ب   رخواست می هابانک -1۷ماده 

 .مربوط، ب  مباغ بیشتر ب  آنای اجاره  هند نام آبینو بر اساس  کندنرض، از مالک  ارابی اجاره 
کنندگای را بنا ب   رخواست و ت هد آنای مبنی بهر و مصرفی با وام مور  نیاز مصر ای توانند کاالهای سرماب می هابانک -1۸ ماده

 .و  ر نال  نرار ا  مفکور ب  آنای واگفار نیابند کنندشرط تیایک، تهی  انجام اجاره ب 
کننهدگای را بنها به  و سهاخت کاالههای مهور  نیهاز مصهر  ههاپروژه و ههاطرحتوانند احداث، تقییل و ت ییر می هابانک -1۹ماده 

سهپس از طربهق نهرار ا  استصهناع  بگهری به  پییانقههارای و  و دون ار، مت ههد شه رخواسهت آنهای، بهر اسهاس نهرار ا  استصهناع مهدا
 .تولیدکنندگای سفارش ساخت  هند

را بنا ب   رخواست مشتربای و ت هد آنای  کنندگایمصر مور  نیاز توانند کاالها، خدماا، حقوق و امتیازاا می هابانک -۲۱ ماده
 . ار ب  مشتربای واگفار نیابندصاح مدا صوراب سپس  کنند ومبنی بر انجام نرار ا  صاح تهی  

گیرنهده به  انت هاب ‐ تواننهد از بکهی از طهرق زبهرمهی کنندگایمصهر برای تایین تسهیالا خهر  الطهابی به   هابانک -۲1ماده 
 دهاستفا ه کنن‐  تسهیالا

 اخذ وثیقه منقول یا غیرمنقول از گیرنده تسهیالت  -1
نام  رسیی کارفرمای گیرنده تسهیالا ) ستگاه  ولتی با کارفرمای غیر ولتی مور  وثوق بانک( مبنی نامه شخص حقوقی: ضمانت-۲

 مؤسسهااه از سهوی شهدصا ر نام ضهیانتض  رخواسهت بها محنشده از حقوق وی و پر اخت آی ب  بانک ب بر کسر انساط پر اخت
 ابن نانوی ۵۵بندی و تایین تسهیالا موضوع ما ه رتب 
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نشهده از حسهاب مبنی بر کسهر انسهاط پر اخهت ،نام  رسیی بانقی ک  گیرنده تسهیالا  ر آی حساب  ار  بانکی: نامهضمانت -۳
  رخواستمحض وی و پر اخت آی ب  بانک الطاکننده تسهیالا ب 

 این قانون ۵۵شخص حقیقی( با رعایت ماده  نامهضمانتاخذ ضامن مورد قبول بانک ) -۴
 ر تسهیالا خر ، بانک نیی تواند بیشتر از بک ضهامن از گیرنهده تسههیالا مطالبه  کنهد. اگهر ضهامن، تنهها ب شهی از  -1تبصره 

 .انده ت هداا، مطالب  ضامن  بگر نیابدمتواند برای بانیت هداا گیرنده تسهیالا را تایین کند، بانک می
 .شو میابال   هابانکسقف تسهیالا خر   ر ابتدای هر سا  توس  بانک مرکزی ت یین و ب   -۲تبصره 
نحوه تایین تسهیالا غیرخر  بر اساس توافق بانک و گیرنده تسهیالا  ر چهارچوبی ک  توس  شورای پو  و التبار  -۳تبصره 

 .ر  ، خواهد بو گت یین و الالم می
 های اقتصادینیازهای مالی بنگاه تأمین
مهالی مجهاز اسهت. الطهای  تهأمینت صصهی مشهاوره و  مؤسسهاااز طربهق  های انتصا ی صهرفاًالطای تسهیالا ب  بنگاه -۲۲ماده 

مینهوع اسهت. ابهن حکهم پهس از  ههابانکابهن نهانوی، توسه   ۶۴های انتصا ی، ب  اسهتثنای مصها بق مها ه هرگون  تسهیالا ب  بنگاه
و  تأسهیسزمینه  الزم بهرای  ،االجراست. بانک مرکزی موظف اسهت طهی ابهن مهداگفشت  و سا  از تاربخ تصوب  ابن نانوی، الزم

 .ابن نانوی فراهم نیابد ۴۶تا  ۶۵مالی را مطابق موا   تأمینت صصی مشاوره و  مؤسسااف الیت 
ههای انتصها ی  ر ب شههای توانند با رلابت موا  ب دی ابهن نهانوی، بنگاهمالی می نتأمیت صصی مشاوره و  مؤسساا -۲۳ماده 

صن ت و م دی، مسکن، کشاورزی و خدماا را از طربق نرار ا های مرابح ، ساف، خربد  بهن، اجهاره، استصهناع، صهاح، مشهارکت 
ی مسهتقیم، خربهدوفروش سههام و گفارسهرماب ون  مالی نیابند. انجام هرگ تأمینمدنی، مشارکت حقونی، ماارب ، مزارل  و مساناا، 

 .مالی مینوع است تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا اری توس  ماک، مبا را ب  تجارا و بنگاه
ههای انتصها ی را بنها به  تواننهد کایه  کاالهها و خهدماا مهور  نیهاز بنگاهمهالی مهی تهأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۲۴ماده 

ی خربد هاشیوهمرابح  نسی  ب  آنای واگفار نیابند.  صوراب کافی،  تأمینو با  ربافت  کنندبنی بر خربد، تهی   رخواست و ت هد آنای م
 .کندمیمربوط م ین  نام آبینو واگفاری کاالها و خدماا را 

ی نابهل هها ارابیههای انتصها ی، امهالک و توانند بنا به   رخواسهت بنگاهمالی می تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۲۵ماده 
مربوط، ب  مباغ بیشتر ب  متقاضیای اجاره  نام آبینو بر اساس  کندشرط نرض، از مالک  ارابی اجاره اجاره را بر اساس نرار ا  اجاره ب 

 . هند
تصا ی را های انو مصرفی با وام مور  نیاز بنگاهای توانند کاالهای سرماب مالی می تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۲۶ماده 

 .و  ر نال  نرار ا  مفکور ب  آنای واگفار نیابند کنندشرط تیایک تهی  بنا ب   رخواست و ت هد آنای مبنی بر انجام اجاره ب 
ههای انتصها ی، آی نسهم از نقدبنگی مهور  نیهاز بنگاه تأمین منظورب توانند مالی می تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۲۷ماده 

 .خربد )ساف( نیابندالبیع باشد، با لحاظ توای تولید بنگاه و بنا ب   رخواست آنها پیشها را ک  سهلتولیداا ابن واحد
 شهده را به  خهو  فروشهنده بها تواننهد نبهل از سررسهید، کهاالی خربهداریمهالی نیهی تهأمینت صصهی مشهاوره و  مؤسساا -تبصره

 . بگری بفروشند
های انتصها ی، اسهنا  طاه  نقدبنگی مور  نیاز بنگاه تأمین منظورب توانند مالی می تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۲۸ماده 

 .بو ی و بنا ب   رخواست مشتربای، خربداری )تنزبل( نیابند ار آنها را ب د از احراز وان یمدا
و ساخت کاالهای مهور   هاو پروژه هاطرحتوانند احداث، تقییل و ت ییر مالی می تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۲۹ماده 
سپس از طربق نرار ا  استصهناع  و دونهای انتصا ی را بنا ب   رخواست آنای، بر اساس نرار ا  استصناع مدا  ار، مت هد شنیاز بنگاه

 . بگری ب  پییانقارای و تولیدکنندگای سفارش ساخت  هند
ههای جهز شهرکتهای انتصا ی )ب سرماب  مور  نیاز بنگاه توانند نسیتی ازمی مالی تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۳۱ماده 

 .تناس   ر سو  شرکت شربک شوندنیابند و ب  تأمینمشارکت مدنی با حقونی  صوراب سهامی لام( را 
های ی بازرگانی بنگاههاف الیتابجا  تسهیالا الزم جهت  منظورب توانند می مالی تأمینت صصی مشاوره و  ؤسساام -۳1ماده 

 .انتصا ی، منابع مالی الزم را بر اساس نرار ا  ماارب   ر اختیار آنای نرار  هند
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ی ب ش کشاورزی )زرالت و باغداری( هاف الیتگسترش  منظورب توانند می مالی تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۳۲ماده 
آالا و ...( را از ب ش )الم از زمهین، بها ، آب و ماشهینی مور  نیاز آی ها، برخی از نها هشو میهای انتصا ی انجام ک  توس  بنگاه

 .های مزبور بگفارندطربق نرار ا  مزارل  با مساناا،  ر اختیار بنگاه
های انتصا ی را توانند کاالها، خدماا، حقوق و امتیازاا مور  نیاز بنگاهمی مالی تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۳۳ماده 

 .های مزبور واگفار نیابند ار ب  بنگاهصاح مدا صوراب سپس  کنند وای مبنی بر انجام نرار ا  صاح تهی  بنا ب   رخواست و ت هد آن
شده  ر بورس اوراق بهها ار های انتصا ی سهامی لام پفبرفت ب  بنگاه توانند با اطالع بانک مرکزی، مستقییاًمی هابانک -۳۴ماده 

 .بانک شو   اریی مزبور، نبابد منجر ب  بنگاههاشرکت ر چهارچوب فصل سوم ابن نانوی تسهیالا بدهند. الطای تسهیالا ب  

 مالی تأمینتخصصی مشاوره و  مؤسساتنحوه تشکیل و چهارچوب کلی فعالیت 
 ولت خواهد رسید، توسه   هیئتک  ب  تصوب  ای نام آبیننی مطابق استا صوراب مالی  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۳۵ماده 

 تهأمینت صصهی مشهاوره و  مؤسس . هر شو میکنند، با مشارکت بانک تشکیل می ف االی انتصا ی ک   ر بک رشت  شغای خاص ف الیت
ی شهغای مجهاز و بازارههای هارشهت تواند فق   ر بک رشت  شغای مجاز و بازارهای مرتب  با هیای رشهت  ف الیهت کنهد. فهرسهت می مالی

حدانل بیست  رصد و حداکثر چههل  مؤسساا)ها(  ر ابن الشرک  بانک. جیع سهمشو میمرتب  با هر رشت ، توس  بانک مرکزی الالم 
 .شو میتاقی  مؤسس ن سهم را  اشت  باشد، بانک پشتیبای  رصد خواهد بو . بانقی ک  بیشترب

ای اسهت که  توسه  وزارا امهور انتصها ی و  ارابهی و مالی مطابق اساسنام  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسسااا اره  -۳۶ماده 
 .وزبرای خواهد رسید هیئتشورای فقهی بانک مرکزی و تصوب   تأبیدشو  و ب  بانک مرکزی تهی  می

ی اجرابهی آی مجهاز هانامه آبین ر چهارچوب مقرراا ابن نهانوی و  مالی منحصراً تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۳۷ماده 
 .ب  ف الیت هستند

انهد، از طربهق لقهد وکالهت،  ر اختیهار گفاری لهام تجهیهز کر هلنوای سپر ه سهرماب  بامجازند مناب ی را ک   هابانک -۳۸ماده 
مهالی از  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساامالی نرار  هند. حد مجاز برخور اری هربک از  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا

)آور ه الاا( رتبه  التبهاری الاها )بهر اسهاس شهاخص بهدهی سررسهید  مؤسس منابع بانقی  ر هر  وره مالی، متناس  با سرماب  
رسهد، مهی ک  ب  تصهوب  شهورای پهو  و التبهارای نام آبیناز آی، بر اساس  ر  وره مالی نبل  مؤسس گفشت  و م وق( و سو آوری 

 .گر  می ت یین
ای و منهاب ی که  توسه   ارسههاممالی موظفند کای  منابع خو ، الم از سرماب  اولی   تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۳۹ماده 

، به  الحسهن نرض ر چههارچوب مقهرراا فصهل سهوم ابهن نهانوی، غیهر از لقهد   ر اختیار آنای نرار گرفت  است را صهرفاً بانک وکالتاً
 .الاای واجد شراب  خو  ت صیص  هند. اولوبت و سقف الطای تسهیالا بر اساس رتب  التباری الاا خواهد بو 

صهنا   ارای و خهدماا بها ا ههامالی مجازند بها الاهای خهو  )تولیدکننهدگای کاال تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا -۴۱ماده 
 .مالی من قد نیابند تأمینهای مور  نیاز آنای نرار ا  برای تهی  تجهیزاا و نها ه صالح( و صرفاًمجوز از مراجع یی

گیری  رباره نوع نرار ا  و میزای تسهیالا الطهابی های پیشنها ی، التبارسنجی الاا و تصییمارزبابی انتصا ی پروژه -۴1ماده 
شهده از اههدا   ا هبر لیاکر  گیرندگای تسهیالا بها ههد  کسه  اطیینهای از لهدم انحهرا  منهابع ت صهیص ب  آنای، نظارا مستیر

وری پروژه موضوع نهرار ا  و افهزابش سهو آوری مندرج  ر نرار ا ، ارائ  مشاوره ت صصی ب  گیرندگای تسهیالا با هد  ارتقای بهره
رک (، اخف وثابق و تاامین از گیرنهدگای تسههیالا و انجهام انهداماا ناهابی الشآی، تایین بازپر اخت مطالباا بانک )غیر از سهم

مزبور  ر ازای خدماا  مؤسساامالی است. ب شی از سو  حاصل از ف الیت  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساامور  نیاز، برلهده 
مالی  ر هر نرار ا ،  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسسااال یل . حقشو میال یل ب  آنای  ا ه حق لنوایب  شدهاشارهی هاو مسئولیت

ال یهل  ر ههر رشهت  . ضهابط  ت یهین نهرخ حهقشو میبافت  نرار ا ( م ین فزابنده )متناس  با سو  تحقق صوراب پس از خاتی  آی و 
 .رسدمی توس  بانک مرکزی پیشنها  شده و ب  تصوب  شورای پو  و التبار

را  ر ناله  لقهو   ۴۱تواننهد متقاضهیای واجهد شهراب  مهفکور  ر مها ه مهی مهالی تهأمینت صصی مشهاوره و  مؤسساا -۴۲ماده 
 .مالی نیابند تأمینبا لقو  مشارکتی ای مبا ل 
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کاالهها، خهدماا،  تهأمینبرای  مالی صرفاً تأمینت صصی مشاوره و  مؤسسااو مشارکتی توس  ای انجام لقو  مبا ل  -1تبصره 
ی ههامجهاز اسهت. فهرسهت کاالهها، خهدماا، تجهیهزاا و نها ه مؤسس از رشت  موضوع ف الیت هیای ی مور  نیهاتجهیزاا و نها ه

ت صصی مشاوره  مؤسساابو ی اسنا  م امالتی ک  توس  بانک مرکزی برسد. مسئولیت احراز وان ی تأبیدمور  نیاز هر رشت  بابد ب  
 .مزبور است مؤسساا، بر لهده شو میی مال تأمینبا مشارکتی ای مالی  ر نال  لقو  مبا ل  تأمینو 

 .شو نط ی ت یین می صوراب مالی با توافق طرفین  تأمینمشاوره و  مؤسس ای، نرخ سو   ر نرار ا های مبا ل  -۲تبصره 
. ت یهین نهرخ سهو  نط هی بهرای شهو میفق  سهم طرفین از سو  )بها زبهای( احتیهالی ت یهین  ، ر نرار ا های مشارکتی -۳تبصره 
مالی  ر نرار ا های مشارکتی ب  هر صورا )صهربح بها ضهینی( مینهوع اسهت. سهو  )بها زبهای(  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساا

 .پس از اتیام موضوع نرار ا  نابل ت یین است طرفین صرفاً
  رمزبهور  اامؤسسمالی نز  بانک پشتیبای متیرکز خواهد بو  و  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساای هاکای  حساب -۴۳ماده 

کر  آی برای افهرا  غیرلاهو بها بهرای مصهارفی غیهر از مصهار  هیچ شرابطی حق  ربافت، نگهداری و پر اخت نقدی وجوه، با حوال 
 .ابن نانوی را ندارند ۴۱ما ه از  ۲موصو   ر تبصره 

 سایر موارد
 تأبیهدی لیرانهی و تولیهدی ماهی، بها ههاطرحابی و توانند با رلابت نوانین و مقهرراا مربهوط،  ر امهور زبربنهمی هابانک -۴۴ماده 

 .ی مبا را کنندگفارسرماب ب   شورای انتصا  و مجوز بانک مرکزی، مستقییاً
را پهس از کسهر سهپر ه  هاسهپر هکنند، موظفند کل منابع حاصل از ابهن می اندام اندازپسبی ک  ب  جفب سپر ه هابانک -۴۵ماده 

( نهانوی اساسهی، به  متقاضهیای واجهد شهراب ، ۴۶وسهوم )اصل چههل ۳و  ۱، ۲نانونی و یخیره احتیاطی جهت تحقق اهدا  بندهای 
 .بپر ازند الحسن نرض

بافهت کننهد. کهارمز   ر الحسهن نرض، از متقاضیای الحسن نرضاندازه هزبن  لیایاا تجهیز و الطای توانند ب می هابانک -تبصره
 .شو میسقف کارمز  توس  شورای پو  و التبار ت یین 

 فصل چهارم: وصول مطالبات
مالی موظفند نبل از الطای تسهیالا، از لدم مینولیهت متقاضهی بها طهرح  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسسااو  هابانک -۴۶ ماده

برای الطای تسهیالا اطیینای حاصل کنند. هیچنین بابهد از طربهق التبارسهنجی متقاضهی تسههیالا و ضهامنای، و ارزبهابی طهرح بها 
 ف الیت انتصا ی موضوع نرار ا ، نسبت ب  وصو  اصل و سو  تسهیالا کس  اطیینای نیابند.

د تسهیالا بانقی و گیرندگای تسهیالا را  ر نبا  حوا ث نتوانمی مالی تأمینت صصی مشاوره و  مؤسسااو  هابانک -۴۷ ماده
 مرتب  از جیا  السار و ورشکستگی بیی  نیابند.

ای که  کنندگای از تسههیالا لقهو  مبا له مالی موظفند نسبت ب  استفا ه تأمینت صصی مشاوره و  مؤسسااو  هابانک -۴۸ ماده
 پر ازند، متناس  با مباغ و مدا و نوع تسهیالا، ت فیف  هند.می زو تر از سررسید، بدهی خو  را

صهاحی بها تواننهد نبهل از ان قها  نهرار ا  تسههیالا، نهرار ا  مهی مهالی تهأمینت صصی مشهاوره و  مؤسسااو  هابانک -۴۹ ماده
مهالی به  پر اخهت تسههیالا مت ههد  تهأمینت صصهی مشهاوره و  مؤسس بانک با  ،متقاضیای تسهیالا من قد نیابند ک   ر آی نرار ا 

مشروط بر ابنق   ر صورا پر اخت بهدهی ناشهی از  ؛گیر می نفع مت هد برلهدهو مشتری مباغی م ا   وج  التزام م ین را ب  گر  می
نفهع گیرنهده مالی کل با ب شی از بدهی ناشهی از صهاح را به  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسس های مقرر، بانک با نرار ا   ر سررسید
 تسهیالا ابراء کند.

ابال  نیابد. وج   هابانکبانک مرکزی موظف است ضواب  ت یین وج  التزام را پس از تصوب  شورای پو  و التبار ب   -1 تبصره
اش ترغیه  نیهو ه و از تبهدبل جربیه  به  منبهع کسه  بهدهی مونعب ت یین شو  ک  گیرنده تسهیالا را ب  پر اخت ای گون التزام بابد ب 

  رآمد برای بانک جاوگیری کند.
چگهونگی ترغیه  گیرنهدگای  نامه آبینبانک مرکهزی موظهف اسهت ظهر  مهدا شهش مهاه از تهاربخ ابهال  ابهن نهانوی،  -۲ تبصره

و به  تصهوب   کنهد ی بانقی و غیربانقی تهی هامحدو بتها با الیا  نساط را با استفا ه از انواع مشوقا مونعب تسهیالا ب  پر اخت 
 وزبرای برساند. هیئت
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کننهد، بابهد مهی مالی از گیرنهده تسههیالا ضهامن مطالبه  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسساابا  هابانک ر موار ی ک   -۵۱ ماده
 شفا  ب  ضامن الالم گر  . صوراب جداگان  تنظیم و کای  ت هداا  ر ضین نرار ا   صوراب نرار ا  ضیانت 

 تواند تیام با ب شی از ت هداا گیرنده تسهیالا را تایین کند.می ضامن -۵1 ماده
مالی موظفند  ر صورا تاخیر  ر پر اخت بدهی توس  مهدبوی، ضهین  تأمینت صصی مشاوره و  مؤسسااو  هابانک -۵۲ ماده

خف وجه  التهزام از ضهامن از االالم رسیی ب  ضامن )ضامنای(، انداماا نانونی الزم را برای وصو  مطالباا انجام  هند.  ر هر حا ، 
 زمای ابال  نانونی برابر مقرراا آبین  ا رسی مدنی ب  وی خواهد بو .

نهوانین ا احراز ورشکستگی و السار، مشیو  گیرندگای تسهیالا و ضامنای ک  از پر اخت بدهی ناتوای باشند  ر صور -۵۳ ماده
 و مقرراا مربوط خواهند بو .

 مرکزی بانک: پنجم فصل
 اسهتفا ه بها ت اف، از پیشگیری و بانقداری نظام اهدا  تحقق منظورب  است موظف ابرای اسالمی جیهوری مرکزی بانک -۵۴ ماده

 جهامع، نظهارا نهانوی، ابهن ۲ ما ه  ر مندرج التباری مؤسساا و هابانک یهاتراکنش و لیایاا کای  بر نظارتی، نوبن هایروش از
 از مهاه شهش مهدا ظر  حداکثر التباری مؤسساا و هابانک بر مرکزی بانک نظارا چگونگی نام آبین. باشد  اشت  برخ  و مستیر
 .رسدمی وزبرای هیئت تصوب  ب  مرکزی، بانک پیشنها  ب  نانوی، ابن تصوب  تاربخ

 مؤسسهاا تأسهیس بهرای الزم یهازمینه  نهانوی، ابهن ابهال  تهاربخ از سها  سه  مهدا ظر  است موظف مرکزی بانک -۵۵ ماده
 مؤسسهاا تاهیین موظفنهد مهالی تهأمین و مشاوره ت صصی مؤسساا و هابانک کای . نیابد فراهم را تسهیالا تایین و بندیرتب 
 نامه آبین. بپفبرنهد خهو  مشهتربای ب  تسهیالا الطای برای اند،شده تأسیس مرکزی بانک مجوز با ک  را تسهیالا تایین و بندیرتب 

 موظهف مرکهزی بانهک هیچنهین. رسهدمی وزبهرای هیئهت تصهوب  ب  مرکزی بانک پیشنها  ب  مزبور مؤسساا ف الیت و تشکیل نحوه
 و افهرا  التبهاری رتبه  به  را مهالی تهأمین و مشهاوره ت صصی مؤسساا و هابانک  سترسی امکای الزم، یهاساختزبر ابجا  با است
 .نیابد فراهم انتصا ی یهاطرح اطاللاا و انتصا ی یهابنگاه

 یبهل ابزارههای از التبهار، و پهو  شهورای مصوب التباری و پولی یهاسیاست تحقق جهت  ر است مجاز مرکزی بانک -۵۶ ماده
 هکند استفا ه

 نانونی سپر ه نرخ-۲
 مرکزی بانک نز  مالی و تجاری اسنا  مجد  تنزبل نرخ-۱
 (صکوک) اسالمی بها ار اوراق م امالا طربق از باز بازارشب  و باز بازار لیایاا -۶
 باندمدا و مدامیای ،مداکوتاه تفقیکب  گفاریسرماب  هایسپر ه برای انتظار مور  سو  نرخ ت یین -۴
 ایمبا ل  نرار ا های  ر سو  نرخ حداکثر با حدانل ت یین -۵
 مشارکتی نرار ا های  ر مالی تأمین و مشاوره ت صصی مؤسساا و هابانک سو  سهم حداکثر با حدانل ت یین -۳
 گفاریسرماب  هایسپر ه کارگیری ب  ر الوکال حق نرخ حداکثر با حدانل ت یین -۶
 نباشد لیایاا هزبن  از بیش ابنق  بر مشروط الحسن نرض تسهیالا کارمز  نرخ حداکثر با حدانل ت یین -۸
 کشور پو  بازار شراب  ب  بست  جوابز، الطای و بانقی تبایغاا منع با تجوبز مور   ر گیریتصییم -۳

 جوابز الطای و الالم نحوه و میزای ت یین و( مجاز موار   ر) هابانک توس  تبایغاا ضواب  ت یین -۲۱
 بانقی خدماا انواع کارمز  حداکثر و حدانل ت یین -۲۲
 مستقیم گفاریسرماب  و مشارکتی نرار ا  ای،مبا ل  نرار ا  الحسن ،نرض میزای حداکثر و حدانل ت یین -۲۱
 (نیاز صورا  ر) بانقی منابع از انتصا ی هایب ش سهم ت یین -۲۶

 بها بابهد ،تسههیالا و هاسهپر ه انهواع به  نسهبت ما ه، ابن بندهای  ر مطرح هایسهم و هانرخ حداکثر با حدانل ت یین -1 تبصره
 .باشد جام   انتصا ی کالی مصالح و بانک تسهیالا، متقاضیای گفارای،سپر ه حقوق رلابت

 بنگهاه بها شه ص به  تقایفهی تسههیالا الطهای به  ههابانک الهزام انتصها ی، م تاهف هایب ش سهم ت یین از منظور -۲ تبصره
 منظهور، باکه  نیسهت؛ متقاضهی التباری صالحیت و پروژه سو آوری حیث از تسهیالا الطای الزاماا رلابت بدوی خاص انتصا ی
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 بیشهتری توجیه  از کشهور انتصا ی توس   و رشد مسیر  ر ک  است هابیب ش سیتب  آی هدابت و کالی سطح  ر نقدبنگی مدبربت
 .است برخور ار
 ،(بهانقی و پهولی مسهائل  ر نظرصهاح  و م هامالا فق  حوزه  ر متجزی مجتهد) فقی  پنج از متشکل‐  فقهی شورای -۵۷ ماده

 بهانقی، و پهولی ابزارههای طراحهی به  نسهبت اظهارنظر و نظارا جهت بانقداری، لالی کارشناس  و و انتصا  ای بک حقوندای، بک
  ر‐ اسهالمی فقه  موازبن با انطباق جهت از آنها اجرای نحوه و نرار ا ها ها،ب شنام  ها، ستورال یل ها،نام آبین لیایاتی، هایشیوه
 .شو می تشکیل مرکزی بانک

 حکهم بها و نهم لاییه  حهوزه مهدبربت شهورای پیشنها  با آی فقهی الاای و بو ه مرکزی بانک ارکای جزء فقهی شورای -1 تبصره
 منصهوب مرکهزی بانهک کهل رئهیس انت هاب و مرکزی بانک لامل هیئت پیشنها  با الاا سابر و شوندمی منصوب رهبری م ظم مقام
 .شوندمی

 اجهرای حسهن بهر مرکهزی بانهک. اسهت الرلاب الزم بانقی نظام نها های کای  برای مرکزی بانک فقهی شورای مصوباا -۲ تبصره
 .کندمی نظارا شورا ابن مصوباا

 .بو  خواهد الاا هی  اکثربت رأی م یار ،موار  سابر  ر و بو  خواهد فقیهای اکثربت رأی با شورا فقهی مصوباا -۳ تبصره
 . هد تشکیل فقهی ت صصی هایکییت  مور  حس  تواندمی مرکزی بانک فقهی شورای -۴ تبصره
. کننهد ابجا  شرلی نظارا واحد مرکزی بانک فقهی شورای اشرا  تحت موظفند التباری هایمؤسس  و هابانک کای  -۵ تبصره
 تصهوب  از پس و تهی  مرکزی بانک توس  ک  است  ستورال یای موج ب  شرلی نظارا واحدهای وظابف شرح و تشکیل چگونگی
 .شو می ابال  هابانک ب  فقهی، شورای

 بهر تواندمی فق  نیست،  ولت ب  مت اق( ۲۱۱۷)  رصد صد آنها سهام ک   ولتی هایشرکت و هابانک با مرکزی بانک -۵۸ ماده
 .نیابد م اما  نانوی ابن  ر مجاز لیایاا اساس
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 های پژوهشی فهرست گزارش
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

۴۹۳۱ 

 اسفندیاریزهرا خوشنود ، مرضیه  MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال محرابی مهرداد سپه MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام

 حسین میسمی، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باسرمایههای صورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میسمی MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 نیستیکوپیر پائولو بنینو، سالواتور  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 ۴۱۴۱های 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

۴۹۳۹ 

 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 ۴۱۴۱بندی 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

 زادهحمید زمان  MBRI-PR-93034 ۴۹۳۹دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 ۴۹۳۹گزارش 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 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  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

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی
 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 ،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین توکلیانحمید زمان زاده MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (۴۹۳۹ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 
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 MBRI-PR-93023 (۴۹۳۹تابستان  ) اقتصاد کالنگزارش فصلی متغیرهای 

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 (۴۹۳۹ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (۴۹۳۹ن 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 

هابر ترازنامه بانک بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن  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 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی 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

 مرضیه اسفندیاری  زهرا خوشنود و 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 ایران و مقایسه آن با سایر کشورهاارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی 

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش  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 فقهیبین شناسی بازارآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

۴۹۳۴ 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولینخست در پیشبرد اهداف سیاست استقالل بانک مرکزی؛ گام

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان ۴۹۳۱-۴۹۳۱ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 ۴۹۳۴-۴۹۳۴های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (۴۹۳۴-۴۹۳۱ها  )لیل سهم از بازار بانکتح

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (۴۹۳۴-۴۹۳۱های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 وثر بر آن در اقتصاد ایرانپایداری تورم و عوامل م
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 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 مون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای فقهی پیرابررسی دیدگاه

 یلیماندانا طاهری، فرهاد ن 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 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

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

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (۴۹۳۱و  ۴۹۳۳های 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 تولیدشاخصتحلیل 

 یمصعب عبدالهی آران MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

 حسین میسمی MBRI-9206 حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 وهاب قلیچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت 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 مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین 

 حسین میسمی MBRI-9201 ی اسالمیهای بانکداری و مالتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

۴۹۳۴ 

 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 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 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 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده

۴۹۳۱ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (۴۹۳۱) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (۴۹۳۱)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (۴۹۳۱) بهار های دولتی ایرانبازاری در شبکه بانک برآورد قدرت

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (۴۹۳۱) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلمحمد روشنحسین معصومی،  MBRI-9004 (۴۹۳۱) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (۴۹۳۱) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (۴۹۳۱) بهار بانکداری اخالقی در جهان
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (۴۹۳۱) بهار مالیات تورمی دالر

۴۹۳۳ 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخببورس اوراق 

 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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