
توسعه بازارهاي مالي نقش بسزايي در فرايند رشد اقتصادي و تأمين 
مالي دارد و عملكرد صحيح آنها مي تواند آثار قابل توجهي را 
بر سرمايه گذاري مورد نياز بخش هاي مختلف اقتصادي وارد 

كند. بنابراين نقش بازارهاي مالي در زمينه تأمين منابع 
مالي از موضوعات مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
طراحي  دنبال  به  تحليلي،  ـ  توصيفي  روش  با  مقاله  اين 
در  سرمايه  بازار  با  بانك ها  ارتباط  راستاي  در  الگويي 

اين  به  و  است  ربا  بدون  بانكداري  نظام  چارچوب 
نظام  در  موجود  «بانك هاي  كه  مي رسد  نتيجه 

بانكداري بدون ربا مي توانند با استفاده از ابزارهاي 
اسالمي،  فروش صكوك  و  خريد  و  پذيره نويسي 

بهادارسازي  اوراق  به  تبديل  از  حاصل  صكوك 
سهام  اوراق  سپرده،  گواهي هاي  دارايي ها، 

مشاركت مدني بانك ها، سرمايه گذاري مستقيم در 
مشترك،  سرمايه گذاري  صندوق هاي  سرمايه،  بازار 

به  اعتبارات  واگذاري  و  سرمايه  بازار  خدمات  پنجره 
شركت هاي فعال در بازار سرمايه با بازار سرمايه ارتباط 
برقرار كنند و ضمن ورود به اين بازار، منابع مالي مورد 

نياز خود را تأمين نمايند».

منبع: دوفصلنامه جستارهاى اقتصادى ايران، سال دهم، شماره نوزدهم، 
بهار و تابستان 1392

پژوهشكده پولى و بانكى
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

* جهت دريافت اطالعات بيشتر به وب سايت پژوهشكده پولى و بانكى به نشانى www.mbri.ac.ir مراجعه نماييد. 
* نحوه ثبت نام: عالقه مندان مى توانند جهت ثبت نام از طريق ايميل ac@mbri.ac.ir يا شماره تلفن 97 73 65 88 اقدام فرمايند.   

* حضور در اين جلسه براى كليه افراد رايگان است.

زمان: چهارشنبه 10 دى  1393 ساعت 14 تا 16
مكان: ميدان آرژانتين،  ابتداى بزرگراه آفريقا، پالك 10، پژوهشكده پولي و بانكي، طبقه اول

سخنران
حجت االسالم دكتر محمد نقى نظرپور، عضو هيئت علمى دانشگاه مفيد قم

با حضور
سيد على اصغر ميرمحمد صادقى (مديركل اعتبارات بانك مركزى)

دكتر احمد شعبانى (عضو هيئت علمى دانشگاه امام صادق (ع))
دكتر على سعيدى (عضو هيئت مديره و معاون نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس)

چگونگى ارتباط بانك ها با بازار سرمايه
در چارچوب نظام بانكدارى بدون ربا


