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 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهسپرده مدتگواهی 

 

 0رسول خوانساری

  2ماندانا طاهری

 3حميد زمان زاده 

 

 

 چکیده 

 هایتأمين مالی طرحگذاری خاص یکی از انواع ابزارهای مالی اسپپت که بانک به منظور تیهيز منابع، برای دار سپپرمایهگواهی سپپدرده مدت

ای( با های توسعههای سپودآور موجود رطرح های اییادی( و نيز توسپعه و تکمي  طرح جدید سپودآور توليدی، سپاختمانی و خدماتی رطرح  

کند. وجود برخی موانع و مشپکالت پي  روی انتشپار گواهی سدرده خاص موجش شده است تا  این اوراق    سپررسپيد مشپمن منتشپر می    

های انتشار ترین چال ه باید توسپعه پيدا نکنند و جایااه مللوبی در شپبکه بانکی کشپور نداشپته باشپند. در این یادداشپت، مه       گونه کآن

گذاری، ها حول محورهای تضمين اوراق گواهی سدرده، قيمتگواهی سپدرده خاص راهکارهای مملياتی رفع آنها ارائه شده است. این چال  

 اند.سازی و نوع پروژه بررسی شدهبندی امتباری، معامالت در بازار ثانویه، ذخيره قانونی، فرهنگبهپيشرفت فيزیکی پروژه، رت

 

 هاگواهی سدرده مدت دار سرمایه گذاری خاص، تأمين مالی طرح واژگان کلیدی:

 

                                                           
 پژوهشار گروه بانکداری اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی و دانشیوی دکتری مدیریت مالی، دانشااه تهران - 0

 پژوهشار گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی - 2

 ارزی، پژوهشکده پولی و بانکیهيات ملمی گروه پولی و  - 3
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 مقدمه

تواند نق  مهمی در کمک به انواع ابزارهای مالی بازار پول است که استفاده مللوب از آن میگذاری خاص یکی از دار سپرمایه گواهی سپدرده مدت 

ها، و تعميق معامالت بازار پول داشپته باشپد. گسپترا بازار ثانویه گواهی سپدرده امن افزای  جذابيت این     های توليدی و پروژهتأمين مالی بنااه

های پي  روی ناشپپران و شپپدن گزینهرت شپپفام موجش تقویت بازار اوليه این اوراق و متنوعگذاری و کشپپن نرب به صپپو اوراق و تسپپهي  قيمت

ها در مسپير توسعه این ابزار مالی موجش شده  گردد. در این ميان، وجود برخی موانع و چال گذاری میگذاران برای تأمين مالی یا سپرمایه سپرمایه 

ستورالعم  انتشار گواهی سدرده، هنوز ه  اقبال چندانی برای معامالت این ابزار وجود نداشته شپدن چندین سال از ابال  د اسپت تا با وجود سپدری  

های شناسایی شده ترین چال باشد و تنها چند مورد محدود از آن منتشر شود. نوشتار حاار امن معرفی اجمالی این ابزار و کارکردهای آن، مه 

 0کند.های مملياتی برای برطرم کردن آنها را پيشنهاد میدر مسير گسترا این ابزار را بررسی و راهکار

 گواهی سپرده قابل معامله 

شود و برخالم سدرده معمولی در بازار دار بانکی است که با نرب بهره و سررسيد معين منتشر مییک سپدرده مدت 2گواهی سپدرده قاب  معامله 

های معمولی در بازار ثانویه قاب  دادوستد قاب  معامله به این ملت ابداع شد که سدردهثانویه قاب  دادوسپتد رقاب  مذاکره( است. گواهی سدرده  

نام منتشر شده و دارنده آن در نبودند و به همين خاطر نقدشوندگی و جذابيت زیادی نداشتند. گواهی سدرده قاب  معامله معموالً به صورت بی

این ابزار مالی به دفعات در بازار ثانویه قاب  معامله است و لزومی ندارد مالک اوليه آن سپررسيد مالک اص  و فرع مبل  مندر  در گواهی است.  

هزار دالر دارد، قاب  معامله نيست و از این رو گواهی  011که ارزا اسمی کمتر از  3در سپررسيد نيز مالک باشد. در مقاب ، گواهی سدرده خرد 

دار از نقدشوندگی باالتری برخوردار است. گواهی سدرده قاب  معامله دارای های مدتا سدردهسدرده قاب  معامله، نسبت به گواهی سدرده خرد ی

تر است. مبال  زیاد ارزا ميليون دالر است که از بين آنها مبل  اسمی یک ميليون دالر رایج 01هزار دالر تا  011های اسپمی گوناگون از  ارزا

گذاری مشترك بازار های سرمایهسازد ولی معموالً این ابزار توسط صندوقران فردی دشوار میگذااسپمی، خرید گواهی سپدرده را برای سرمایه  

گذاری کنند. گواهی سدرده آوری کرده و آنها را در این ابزار سرمایهتوانند وجوه خرد افراد را جمعها میشود زیرا این صندوقپول خریداری می

 تا یک سال دارند که در بين آنها سررسيد یک تا چهار ماه بيشتر رایج است. قاب  معامله معموالً سررسيدی از دو هفته

باز 0491شد، انتشار این ابزار به شک  قاب  معامله به دوره بعد از دههها اسپتفاده می هرچند گواهی سپدرده قب  از قرن نوزده  نيز توسپط بانک  

های ها واع شده بود، گواهیهای سپناينی که بابت برداشپت پي  از مومد سدرده  جریمهو  0411های بهره در دهه گردد. به دلي  افزای  نربمی

، فرست نشنال 0490ها کاه  قاب  توجهی داشت. در سال ها در بانکگذاران نداشتند. در نتيیه، حی  سدردهسپدرده جذابيت زیادی برای سرمایه 

                                                           
 و مالی مهندسی واحد داني  از جناب آقای مسعود غالمدور رمدیر واحد تحقيقات و بازاریابی شرکت تامين سرمایه نوین( و سرکار خان  سولماز وزیرزاده رمدیربر خود الزم می - 0

 مشاوره صميمانه در انیام این تحقيق سداسازاری کني . اوليه شرکت تامين سرمایه نوین( به خاطر همکاری و مراه و ابزارها طراحی
2 - Negotiable Certificate of Deposit 

3 - Retail Certificate of Deposit 
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است(، اولين گواهی سدرده قاب  معامله را منتشر کرد و دالالن بازار پول بر اییاد  گروپرکه در حال حاار معروم به سيتی 0سپيتی بانک نيویورك 

های از دست رفته خود را ها بسپياری از سپدرده  بازار ثانویه آن موافقت کردند. انتشپار این ابزار با اسپتقبال خوبی مواجه شپد و موجش شپد تا بانک    

بانک  های ترازنامهتری بر مدیریت سپپمت بدهیمله به مدیران بانکی کمک کرد تا به شپپک  فعالبازیابند. در واقع، موفقيت گواهی سپپدرده قاب  معا

و مشاهده  0طور که در جدول ثانویه فعال روز به روز با استقبال بيشتری مواجه شد. همان بازار و تنوع پذیری،انعلام دلي تمرکز کنند. این ابزار به 

 از ابزارهای بازار پول را به خود اختصاص داده است. شود، این ابزار درصد قاب  توجهیمی

 

 مقایسه حجم و نسبت انتشار ابزارهای مالی بازار پول در آمریکا )میلیارد دالر( -1دول ج

 

 0441 2119 2114 2101 

 نسبت حجم نسبت حجم نسبت حجم نسبت حجم ابزار مالی بازار پول 

 24 0819 03 0101 04 482 29 124 اوراق خزانه 

 29 0919 39 2430 31 0181 08 342 نامه بازخریدوجوه فدرال و موافقت

 04 0183 29 2014 21 0301 29 138 اوراق تیاری

 28 0822 24 2094 29 0344 24 194 گواهی سدرده قاب  معامله

 1 0 1 0 100/1 9 3 12 حواله بانکی

 011 9908 011 8111 011 1291 011 2139 میموع 

 فدرال رزرومنبع: 

 

گيری از الاوی گواهی سدرده قاب  معامله، ابزارهای جدیدی برای بازار پول طراحی شده در برخی کشپورهای اسالمی هموون مالزی با بهره 

اسالمی که  ، سازوکاری است که در آن یک بانک2بانکی مضاربهگذاری بينای در این بازار یافته است. برای مثال سرمایهتدریج جایااه ویژهکه به

گذار(، بر اسپا  قرارداد مضاربه  تواند از بانک دیار که وجوه مازاد دارد ربانک سپرمایه پذیر(، میرو اسپت ربانک سپرمایه  با کمبود نقدینای روبه

ز توزیع ماهه متغير اسپپپت و نرب بازده آن بر اسپپپا  نرب سپپپود ناخالن پي  اشپپپبه تا دوازدهتأمين مالی کند. سپپپررسپپپيد این ابزار، از یک

بزار را های اسالمی این اشود. نسبت تقسي  سود بين دو طرم، قاب  مذاکره است. بانکپذیر تعيين میساله بانک سرمایههای یکگذاریسرمایه

شر تشپوند، آن را من مدت مواجه میکنند و هناامی که با کمبود نقدینای در کوتاهبه منظور کسپش درآمد و حف  نقدینای کافی خریداری می 

 نمایند.می

  

                                                           
1 - First National City Bank of New York  
2 - Mudarabah Interbank Investment 
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 معرفی گواهی سپرده خاص و کارکردهای آن در نظام بانکی 

ها نياز به منابعی برای پرداخت تسهيالت به مشتریان خود دارند و تهيه منابع در مرحله ها و پروژهها و مؤسپسپات مالی برای تأمين مالی طرح  بانک

قع در صپپورت تأمين نشپپدن منابع مالی، امکان و محلی برای پرداخت تسپپهيالت وجود سپپزایی برخوردار اسپپت. در واها از اهميت بهاول برای بانک

های تیاری و مؤسسات امتباری غيربانکی و نمواهد داشپت و در نتيیه سودی ه  ماید بانک یا مؤسسه مالی نمواهد شد. در نظام بانکی ایران بانک 

گذاری مام و خاص و فروا آن به آحاد مردم نتشپار گواهی سدرده ویژه سرمایه های تمصپصپی بر اسپا  اخذ میوز از بانک مرکزی میاز به ا   بانک

 هستند. 

گذاری دار سرمایه، گواهی سدرده مدت3/00/0348ملابق دسپتورالعم  اجرایی مصپوب نهصپد و سی و دومين جلسه شورای پول و امتبار در تاری     

 هایهای جدید سپودآور توليدی، ساختمانی و خدماتی رطرح منابع برای تأمين مالی طرحشپود که بانک به منظور تیهيز  ای اطالق میخاص به سپدرده 

کند و در ازای افتتاح سدرده، گواهی سدرده ای( با سررسيد مشمن افتتاح میهای توسعههای سودآور موجود رطرحاییادی( و نيز توسعه و تکمي  طرح

گذاری خاص با تشمين بانک مرکزی جمهوری اسالمی دار ویژه سرمایهر گواهی سپدرده مدت کند. صپدو گذاری خاص صپادر می دار ویژه سپرمایه مدت

اند از: متقاای افتتاح سدرده رناشر(، مام  ربانک یا ایران و منوط به اخذ میوز از آن نهاد اسپت. ارکان انتشار گواهی سدرده خاص به طور ممتصر مبارت 

 نویس راختياری(.اص(، اامن، بازارگردان، متعهد پذیرهکننده حساب سدرده خمؤسسه امتباری افتتاح

 ها و نکات مربوط به گواهی سدرده خاص به شرح ذی  است:برخی ویژگی

 مدت بازپرداخت گواهی خاص، حداق  یک سال و حداکثر پنج سال است. -

دار ویژه واست اییاد سدرده مدتتوانند درخهای مشمن خود میهای حقوقی جهت تأمين منابع مالی مورد نياز طرح یا طرحشرکت -

 گذاری رخاص( بنمایند.سرمایه

 شود.های الصاقی، به طور فصلی یا در مقلع زمانی مشمن و معين انیام میسود پرداختی به دارندگان گواهی طبق کوپن -

 شود.مؤسسه صادرکننده تضمين می نام و قاب  انتقال به غير بوده و اص  و فرع اوراق از طرم بانک وها در بيشتر مواقع بیاین سدرده -

 الحساب را مورد به مورد و برای هر طرح جهت اخذ تأیيدیه به بانک مرکزی امالم کنند.ها و مؤسسات امتباری باید نرب سود ملیبانک -

 نيستند.ها و مؤسسات مالی میاز به استفاده از منابع خود برای بازخرید این گونه اوراق در صورت ارجاع آن به بانک بانک -

 متقاای انتشار گواهی سدرده خاص، باید منحصراً یک فرد با شمصيت حقوقی باشد. -

 

نشپان داده شده است. به جز گواهی سدرده   2های سپدرده خاص منتشپرشپده در ایران محدود اسپت. آمار انتشپار این ابزار مالی در جدول      تعداد گواهی

 اند.فرابور  در  نشدههای سدرده خاص در سعدی شيراز، سایر گواهی
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 های سپرده خاص منتشرشده در ایرانگواهی -2جدول 

 هدم نام
مبل  انتشار 

 رميليارد ریال(
 سررسيد

نرب سود در 

زمان انتشار 

 ردرصد(

موامد 

 پرداخت سود
 ناشر تاری  انتشار

 شيراز سعدی
 تجاری، مجتمع تأمین مالی پروژه

 فرهنگی و اداری
 1331تیر  سه ماهه 11 سه سال 333

 المللی توسعهشرکت بین

 ساختمان

 بانک تات رآینده(
 تجاری، مجتمع تأمین مالی پروژه

 تهران غرب منطقه فرهنگی و اداری
 بانک تات )آینده( 1331بهمن  سه ماهه 5/11 سه سال 333

 پتروشيمی زنیان
-تأمین مالی پروژه تولید اوره

 آمونیاک
533 

چهار 

 سال
 شرکت پتروشیمی زنجان 1331اسفند  سه ماهه 13

 1312اسفند  ماهانه 15 سه سال 333 مشارکت در فروش خودرو رایان سایدا
 لیزینگ شرکت

 سایپارایان

 هشت  مشهد

تأمین مالی پروژه تجاری اداری 

احسان، مجلل، پیام و پارکینگ 

 صدف

333 
چهار 

 سال
 1331آبان  سه ماهه 5/13

شرکت ساختمان و 

 شهرسازی هشتم مشهد

 منبع: بررسی نویسندگان

 های موجود در زمینه انتشار گواهی سپرده خاصچالش 

گونه که باید توسعه پيدا نکنند و جایااه وجود برخی موانع و مشپکالت پي  روی انتشپار گواهی سپدرده خاص موجش شپده اسپت تا این اوراق آن     

 مللوبی در شبکه بانکی کشور نداشته باشند. برخی از این مشکالت در قالش محورهای ذی  شناسایی و بررسی شده است: 

 

 تضمین

های تیاری به منوان اامن در قرارداد گواهی سدرده خاص است. هرچند رکن امانت نق  مهمی بانک مرکزی وجود بانک های مه یکی از دغدغه

بستان ریسک پپپپ بازده در آن به خوبی صورت نايرد و به دلي  شود تا بدهدر افزای  اسپتقبال در ابزارهای مالی دارد، ولی در مين حال موجش می 

 درست برای نظام بانکی در اذهان ممومی شک  گرفته، این اوراق نيز بدون ریسک فرض شود.ای که درست یا ناپشتوانه

 

 گذاریقیمت

گردد، ولی یکی از یکی از ابزارهای جذب مشپتری، پدید آوردن ممتصات قيمتی جذاب است. قيمت گواهی سدرده خاص از طریق نرب مشمن می 

گذاری به های سپپرمایهقابت نبودن نرب اوراق و مدم جذابيت کافی در مقایسپپه با سپپایر گزینههای مه  گواهی سپپدرده خاص در ایران، قاب  رچال 

ای که در بيشتر موارد، نرب سود اوراق با نرب تورم فاصله چندانی نداشته و گاه ها در مورد نرب سپود این اوراق اسپت. به گونه  دلي  وجود محدودیت

ه الحساب را مورد بها و مؤسپسات امتباری باید نرب سود ملی . طبق دسپتورالعم  بانک مرکزی، بانک حتی نرب بازده حقيقی اوراق منفی بوده اسپت 
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ی شک  وبمورد و برای هر طرح جهت اخذ تأیيدیه به بانک مرکزی امالم کنند که این امر سبش شده است تا بازار رقابتی برای انتشار این اوراق به خ

 نايرد.

 یشرفت فیزیکی پروژهپ

های سودآور که به دلي  کمبود منابع مالی پيشرفت موجش شده است تا برخی طرح 0بانک مرکزی برای پيشرفت فيزیکی قاب  مالحظه در طرحالزام 

ی صادهای واقعی و با توجيه اقتاند، نتوانند از ظرفيت این ابزار برای تأمين مالی استفاده کنند. هرچند لزوم تأمين مالی طرحفيزیکی زیادی نداشپته 

های جذاب و سودآور تنها به دلي  پيشرفت های بدون توجيه اقتصادی نباید مانع از آن شود که طرحبر کسی پوشيده نيست، ولی احتمال ارائه طرح

 اندك فيزیکی از گردونه تأمين مالی با استفاده از گواهی سدرده خاص خار  شوند.

 

 بندی اعتباریرتبه

بندی امتباری گواهی سپپدرده خاص با توجه به بندی امتباری متشپک  در کشپپور، سپازوکار مناسپپبی برای رتبه  تبهبه دلي  نبود مراجع یا نهادهای ر

ازد، به سگذاران را دشوار میگيری برای سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک در این اوراق وجود ندارد. این امر مالوه بر اینکه تصمي ریسک طرح و قيمت

 دهد.های اوراق، نقدشوندگی آنها را در بازار ثانویه را نيز کاه  میر ویژگیدلي  پایين بودن شفافيت د

 

 بازار ثانویه

اق یکی از محورهای مه  در مورد انتشپار گواهی سدرده، وجود بازار ثانویه فعال برای خرید و فروا این اوراق است، ولی در حال حاار این اور 

ین شود، کارکردهای دیاری که اامر مالوه بر اینکه به کاه  استقبال از این ابزار در بازار اوليه منیر میبازار ثانویه رفرابور ( فعالی ندارند. این 

ترین این کارکردها، استفاده از گواهی سدرده خاص در معامالت بازار بين سازد. یکی از مه تواند داشته باشد را نيز با مشک  مواجه میابزار می

 بانکی است.

 

 یذخیره قانون

گيرد. گواهی سپپدرده خاص نيز ذخيره قانونی به منوان یکی از ابزارهای سپپياسپپتاذاری و کنترل بازار توسپپط بانک مرکزی مورد اسپپتفاده قرار می 

های دیار بدون توجه به ممتصپات ریسپک، مشپمول اختصاص ذخيره قانونی است. این امر موجش افزای  هزینه تأمين مالی برای    هموون سپدرده 

 گردد. ناشر می

 

  

                                                           
 درصد بوده است. 11در زمان تدوین این نوشتار  - 0
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 سازیفرهنگ

گونه که باید شناخت کافی درباره گواهی سدرده خاص وجود ندارد و حتی برخی از مدیران بانکی به دلي  طبق نظر مسئولين بانک مرکزی، هنوز آن

 کنند.معرفی نمیهای تأمين مالی به متقاايان تأمين مالی نداشتن اطالمات مقتضی درباره این ابزار، آن را به منوان یکی از گزینه

 

 نوع پروژه

المنفعه بودن آنها به صرفه به دلي  مام 0های دولتیشود، انتشار این ابزار برای پروژهاز آنیا که گواهی سپدرده خاص یک ابزار انتفامی محسپوب می  

 نيست.

 

 های انتشار گواهی سپرده خاصپیشنهادهای اجرایی برای رفع چالش 

 تضمین

های تأمين سپرمایه برای تضمين استفاده کرد. راهکار دیار استفاده از بمشی از وجوه نقدی پروژه برای تضمين است که در یک  توان از شپرکت می

برای تأمين مالی موفق و گيرد. شپود و برای جلوگيری از راکد ماندن وجوه، سپود مناسبی نيز به آن تعلق می  حسپاب سپدرده جداگانه ناهداری می  

 نویس نيز الزامی گردد.شود وجود رکن متعهدپذیرهام  توسط این اوراق، فار  از شرایط اقتصادی، پيشنهاد میک

 

 گذاریقیمت

الحسپاب هر نوع ورقه بهادار با ریسک و بازده طرح و ناشر اروری است. منتها در گواهی سدرده خاص، با  اییاد و ارتباط منلقی بين نرب سپود ملی 

های سپپود جاری تمایلی به انتشپپار این دسپپته از اوراق ندارند و با توجه به اخذ ها به دلي  مدم اسپپتقبال ممومی از اوراق با نرببانک توجه به اینکه

دهند، افزای  نرب آوری شده ترجيح میهای دیار را به دلي  کاه  بهای تمام شده و سهولت اخذ مبال  جمعسدرده قانونی، ناشران ربانيان( روا

تعيين نرب واقعی گواهی سدرده خاص و برداشتن سقن تعيين شده توسط بانک مرکزی، تواند موجش افزای  جذابيت این ابزار مالی باشد. ق میاورا

 کند.پذیری و متنوع کردن بازار این اوراق کمک میتر کردن گواهی سدرده خاص و ورود افراد با سلوح گوناگون ریسکبه جذاب

 

  

                                                           
های دولتی که به خزانه وابسپپتای ندارند و نيز نهادهای شپپود ولی در مورد شپپرکتهایی اسپپت که وجوه آنها به خزانه دولت واریز میهای دولتی در اینیا، پروژهمنظور از پروژه - 0

 تواند سودآور باشد.ها، استفاده از گواهی سدرده خاص میممومی غيردولتی مث  شهرداری
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 هپیشرفت فیزیکی پروژ

درصد  01باشد. بدین منظور پيشرفت فيزیکی حداق   راهاشاتواند برای ح  این مشک  کاه  سلح حداق  الزم برای پيشرفت فيزیکی پروژه می

توان این نرب را بيشتر شپود. حتی با طراحی سپازوکارهایی مانند انتشپار تدرییی گواهی سپدرده خاص به موازات پيشپرفت پروژه، می     پيشپنهاد می 

 داد.کاه  

 

 بندی اعتباریرتبه

های پروژه بندی مستق  است تا اوراق را بر حسش ویژگیبندی در گواهی سدرده خاص، تشکي  مؤسسات رتبهراهکار بلندمدت برای رفع مشک  رتبه

ل  اسپمی اوراق در سپپررسيد(  با اسپتفاده از سپازوکار فروا اوراق به کسپر رفروا با قيمتی کمتر از مب    مدتکوتاهگذاری کنند. در ارزیابی و قيمت

گردند.  گذاریبندی را پرکرد. بدین منظور باید اوراق از آغاز انتشار در فرابور  در  شوند تا در بازار ثانویه بر حسش ریسک قيمتتوان خأل رتبهمی

 بندی اوراق استفاده کرد.های تأمين سرمایه برای رتبهتوان از شرکتهمونين می

 

 بازار ثانویه

 مراه اوليه این اوراق ازشود می پيشنهادتواند به توسعه بازار ثانویه این اوراق کمک کند. لذا الزام به مراپه اوراق منتشر شده در فرابور  می 

ق نيز تنها امعامالت ثانویه این اور پذیر باشد وزمان پذیرا اتفاق بيفتد و معامالت ثانویه امکانطریق شعش بانک در فرابور / بور  باشد تا ه 

 بازار بيناز طریق فرابور  انیام شپپود. همونين الزام به انتشپپار الکترونيکی این اوراق، راه را برای اسپپتفاده از این ابزار در موارد دیار هموون 

وز روی معامالت ثانویه شود وجود یک بازارگردان دارای میمدت بازار پول پيشنهاد میبا توجه به ماهيت فعاليت کوتاهسازد. بانکی هموارتر می

التفاوت سود قلعی و الحساب، اص  وجوه و مابهسودهای ملی اوراق ه  الزامی شود. در صورت انیام معامالت ثانویه در بور / فرابور  پرداخت

ن شود. افزون بر ایم میگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انیاالحساب، پس از تأیيد بانک یا مؤسسه امتباری، توسط شرکت سدردهملی

 گذاری مشترك بازار پول استفاده نمود.های سرمایهتوان از صندوقبه منظور توسعه بازار ثانویه این ابزار، می

 

 ذخیره قانونی

وثایق حذم یا کاه  ذخيره قانونی از فرایند آزادسپازی پول ناشپی از انتشپار گواهی سدرده خاص به دلي  مشمن بودن مح  مصرم پول و اخذ    

د . از این رو پيشنهاشودکافی از متقااپی اییاد سدرده موجش کاه  بهای تمام شده تأمين مالی از این طریق و افزای  جذابيت استقبال اوراق می 

 شود بانک مرکزی نرب ذخيره قانونی را در گواهی سدرده خاص حذم کند یا دست ک  کاه  دهد.می

 

 سازیفرهنگ
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 ها و کارفرمایان برایرسانی به شرکتها و اطالعمدت برای کارشناسان و مدیران بانکی، به ویژه مدیران مالی بانککوتاه های آموزشپی برگزاری دوره

 استفاده از گواهی سدرده خاص باید در برنامه کاری بانک مرکزی قرار گيرد.

 

 نوع پروژه

های دولتی ربه جز مواردی که وجوه آنها به حساب خزانه ردولتی یا پروژههای نهادهای غيهای خصوصی، پروژهگواهی سدرده خاص باید برای پروژه

توان با طراحی توان ميزان امتبار آن را تممين زد، اسپپپتفاده شپپپود. همونين میشپپپود( کپه در آنها کارفرما نزد بانک پروفای  دارد و می واریز می

 ممومی یا خيریه( نيز از آن استفاده کرد.المنفعه رام  از کاالهای های مامسازوکارهای خالقانه در طرح
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های پژوهشی فهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1313های پژوهشی در سال گزارش

 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 پذیریارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 اساسیهای شرطگذاری 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 متغیرهای غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 اصول شریعت در قراردادهای بانکی راهکاری در جهت تقویت رعایت

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 مصرفیبینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات پیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 های رونق و رکودوضعیت صنایع در دوره

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 با مروری بر تیارب سایر کشورهای اسالمی ارزیابی واعيت ملالبات غيرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها:

های تأمین 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 فقهیشناسی بازار بینآسیب   MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

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

 1312های پژوهشی در سال گزارش

 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 1313-1363ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1312-1311های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1311-1313ها )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1311-1313های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای 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

 MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت
دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب 

 قلیچ

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای فقهی بررسی دیدگاه

 فرهاد نیلیماندانا طاهری،  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 بدون رباگذاران در بانکداری محاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1313و  1331های 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 تولیدتحلیل شاخص

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

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1393/MBRI9302.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9228.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9226.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9224.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9223.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9222.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9221.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9219.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9217.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9216.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9214.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 زمستانه بانکداری اسالمیهای اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه مدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 حسین میسمی MBRI-9201 های بانکداری و مالی اسالمیتورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 1311های پژوهشی در سال گزارش

 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 موردی کشور مالزی ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه

 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

 1313های پژوهشی در سال گزارش

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1313) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 نیلیفرهاد  MBRI-9007 (1313)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1313) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1313) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1313) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1313) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1313) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1313) بهار مالیات تورمی دالر

 1331های پژوهشی در سال گزارش

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

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار
هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان 

 نوربخش

 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

 MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان
ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی 

 بیگلری

 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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