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بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیبینشناسی بازار آسیب  
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 چکیده

و ایجاد تعادل در  مدتها و مؤستتتستتتات ا تباری جهت تامين مالی کوتاهبازار پول استتتت که در آن بانک ارکانبانکی یکی از بازار بين

ترین کند. اولين و مهمهای مالی ایفا مینظام در کارکرد مهم. این بازار حداقل دو شوندوضعيت نقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله می

. کارکرد دیگر بازار های ستتود استتت فعال و مؤثر بانک مرکزی در اجرای ستتياستتت پولی از  ریق راهبری نر   ایفای نقشآن  کارکرد

در  یالیر . بازار بين بانکیاستد به مؤسسات دارای کسری وجوه نقدینگی به شکل مطلوب از مؤسسات مالی دارای مازا بانکی، انتقالبين

اندازی سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونيکی )تابا(، بستر خوبی برای انجام معامالت در به صورت رسمی تشکيل شد و با راه 0884سال 

 نقش مؤثری در شبکه بانکی و سياستگذاری پولی بانک مرکزیبانکی گونه که باید، بازار بيناین بازار فراهم گردید. با وجود این، هنوز آن

دهد. بررسی و واکاوی مشکالت بازار ندارد و بيشتتر به صورت ييررسمی و ييرشفا  و با اتکا به ابزارهای اندك به فعاليت خود ادامه می 

 رایج عامالتم و بانکیبين بازار کارکرد و هميتا تبيين از پس حاضر نوشتار بانکی نقش مهمی در توستعه و تعميق این بازار دارد. در بين

 پایان در. گرددمی معرفی شتتر ی و فقهی ابعاد با تاکيد بر ایران بانکی نظام در ریالی بانکیبين بازار توستتعه هایچالش ترینمهم آن، در

  .شودارائه می کشور در ریالی بانکیبين بازار جایگاه ارتقای و هاچالش رفع برای  ملياتی پيشنهادهای
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 مقدمه
 

 و ایجاد تعادل در وضعيت مدتها و مؤستستات ا تباری جهت تامين مالی کوتاه  بازار پول استت که در آن بانک  ارکانبانکی یکی از بازار بين

آن  ردکارکترین اولين و مهمکند. های مالی ایفا مینظام در کارکرد مهم. این بازار حداقل دو شتتوندنقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله می

 قالبانکی، انت. کارکرد دیگر بازار بينهای ستتود استتتفعال و مؤثر بانک مرکزی در اجرای ستتياستتت پولی از  ریق راهبری نر  ایفای نقش

ی برای االی. بنابراین سياستگذاران انگيزه باستنقدینگی به شتکل مطلوب از مؤستستات مالی دارای مازاد به مؤستسات دارای کسری وجوه     

کل خود دست یابد و مؤسسات مالی نيز بتوانند به ش مدنظربانکی کارآمد و قوی دارند تا بانک مرکزی بتواند به نر  ستود  ایجاد یک بازار بين

 وضعيت نقدینگی خود را مدیریت کنند. کارایی

 مدتوتاهک نقدینگی مشتتتکالت رفعم بانکی، بانکی  بارتند از: کمک به خلق پول در نظاترین کتارکردهای بازار بين برخی از مهم

 اتاق یهاکسری کاهشها، در بانک مالی بیران و ورشتکستتگی   ریستک ش کاه، هابانک نبي مندنظام و صتیي   ارتباط برقراری، هابانک

يمت تعادلی و قهای پولی بانک مرکزی و هدایت صیي  نقدینگی در جامعه و کمک به کشف نر  سود ، کمک به اجرای سياستپایاپای

 اوراق بهادار در بازار.

م بانکی ژاپن را که از اوایل قرن بيستتتگردد. شتتاید بتوان بازار بينبانکی به بيش از صتتد ستتال پيش باز میشتتروب به کار بازار بين

ال بانکی ایران از سار بينبانکی در دنيا به حستاب آورد. با وجود تشتکيل رستمی باز   اندازی شتد، به  نوان یکی از اولين بازارهای بين راه

گونه که باید، این بازار نقش مؤثری در شتتبکه بانکی و ستتياستتتگذاری پولی بانک مرکزی ندارد و بيشتتتر به صتتورت     ، هنوز آن0884

ی در مبانکی نقش مهدهد. بررسی و واکاوی مشکالت بازار بينييررسمی و ييرشفا  و با اتکا به ابزارهای اندك به فعاليت خود ادامه می

ترین بانکی و معامالت رایج در آن، مهمرو در نوشتار حاضر پس از تبيين اهميت و کارکرد بازار بينتوسعه و تعميق این بازار دارد. از این

گردد. در پایان نيز پيشتتتنهادهای بانکی ریالی در نظام بانکی ایران از نظر ابعاد فقهی و شتتتر ی معرفی میهای توستتتعه بازار بينچالش

 0شود.بانکی ریالی در کشور ارائه میهای فقهی و ارتقای جایگاه بازار بين ملياتی برای رفع چالش
 

 بانکی متعارفابزارها و معامالت رایج در بازار بین

ند و مدت باشاهشود، باید از دو ویژگی مهم برخوردار باشند: دارای سررسيد کوتها استتفاده می بانکی از آنابزارهای مالی که در بازار بين

قدری زیاد باشد که همانند وجه نقد بتوان به سهولت و با از نقدشتوندگی بستيار زیادی برخوردار باشتند. نقدشوندگی این ابزارها باید به   

ت. ها اسها را دادوستتد کرد. الزمه باالبودن نقدشوندگی ابزارهای مالی، وجود بازار ثانویه فعال برای خرید و فرو  آن کمترین هزینه آن

ها را پيش از ستررسيد در بازار  توانند آنگذاران میجا که بيشتتر ابزارهای مالی بازار پول، دارای بازار ثانویه فعال هستتند، سترمایه   از آن

 ثانویه بفروشند.  

های شتترکتگذاری، های ستترمایهها، نهادهای  مومی، صتتندوقها، بانک مرکزی، شتترکتگذاری، دولتهای تجاری و ستترمایهبانک

های تجاری و روند. در این بين نقش بانککننتدگتان بازار پول به شتتتمار می  ترین مشتتتارکتت گران از جملته مهم کتارگزاری و معتاملته   

 اوراق: از اند بارتمتعار   بانکداری در بانکیبين بازار رایج ابزارهای ترینمهمتر است. بانکی از بقيه برجستهگذاری در بازار بينسترمایه 

 اوراق شتتبه ویک ستتدرده ،معامله قابل ستتدرده گواهی اروپایی، دالر ستتدرده ،)ریدو( بازخرید قبولی فدرال، وجوه ستتدرده، گواهی خزانه،
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ترین ابزارهای مهم 0باشند. در جدول دار می. بين این ابزارها، اوراق خزانه و اوراق تجاری از نوب تنزیلی و سایر ابزارها از نوب کوپنتجاری

 اند.ار بين بانکی متعار  معرفی شدهباز

 

 ابزارهای مالی رایج در بازار بین بانکی متعارف -1جدول 
 توضي  نام ابزار

 اوراق خزانه

 مجدد یمال تامين و بودجه کسری پوشش منظور به هادولت توسط که سال یک تا ماه سه سررسيد با مدتکوتاه بدهی اوراق

. است ندكا بسيار آنها در نکول ریسک و دارند زیادی بسيار نقدشوندگی اوراق این. شوندمی منتشر شده سررسيد هایبدهی

 مالی رهایابزا بين در. شوندمی فروخته اسمی ارز  از کمتر مبلغی به انتشار زمان در یعنی هستند، تنزیلی نوب از اوراق این

 است. داده اختصاص خود به را معامالت حجم بيشترین خزانه اوراق پول، بازار

 وجوه فدرال

 وهوج تجاری هایبانک مثال برای. شوندمی بدل و رد مالی موسسات بين شبهیک صورت به معموالً که مدتیکوتاه وجوه

 هوجو نر  آن به و است پایين وجوه این بهره نر . کنندمی دادوستد مرکزی، بانک نزد خود مازاد ذخایر شکل به را فدرال

 . شودمی گفته شبه یک نر  یا فدرال

 قبولی بازخرید

 ختاری در اول  ر  توسط اوراق بازخرید به تعهد با دیگر  ر  به  ر  یک توسط بهادار اوراق فرو  شامل است قراردادی

 هستند، (هفته دو تا روز یک از) مدتکوتاه بسيار سررسيد دارای بازخرید هاینامهموافقت بيشتر. آینده در مشخص قيمتی و

 اسمی ارز  دارای هفته، یک از کمتر سررسيد با قراردادهای. است رشد حال در نيز ماهه سه تا یک قرارادادهای بازار ولی

 . هستند دالر ميليون 01 اسمی ارز  دارای ايلب ترمدت  والنی قراردادهای و دالر ميليون 51 حداقل

 اوراق تجاری

 تشرمن( گرد  در سرمایه برای ايلب) نقدینگی تامين برای هاشرکت توسط که هستند ایوثيقه بدون مدتکوتاه اوراق

 تا روز یک از) مختلف سررسيدهای با و( دالر ميليون یک تا هزار 011 از) گوناگون اسمی هایارز  با اوراق این. شوندمی

 ندارند. فعالی چندان ثانویه بازار و شوندمی نگهداری سررسيد تا معموالً تجاری اوراق. دارند وجود( روز 541

 سدرده دالر اروپایی

 به نسبت هاسدرده این. امریکایی هایبانک خارجی هایشعبه یا امریکا از خارج هایبانک در دالری دارمدت هایسدرده

 هاردهسد نوب این جذب برای زیادی انگيزه هابانک دليل همين به و دارند کمتری مقرراتی هایمیدودیت معمولی، هایسدرده

 .دارند

 گواهی سدرده قابل معامله

 قابل هثانوی بازار در معمولی سدرده خال  بر و شودمی منتشر معين سررسيد و بهره نر  با که بانکی دارمدت سدرده یک

 لغمب فرب و اصل مالک سررسيد در آن دارنده و شوندمی منتشر نامبی صورت به معموالً اوراق این. است( مذاکره) دادوستد

 01 تا دالر هزار 011 از گوناگون اسمی هایارز  دارای معامله قابل سدرده گواهی. شودمی میسوب گواهی در مندرج

 است. تررایج دالر ميليون یک اسمی مبلغ آنها بين از که است دالر ميليون

 حواله بانکی
 ابزار نای از. است شده تضمين بانک توسط آن پرداخت و شودمی منتشر شرکت یک سوی از که مدتکوتاه بدهی ابزار یک

 .است دادوستد قابل نيز ثانویه بازار در و شودمی استفاده المللیبين تجاری معامالت در معموالً

 

گان کننداز جمله دالیل تنوب در ابزارهای مالی بازار پول، مختصات گوناگون این ابزارها از حيث سررسيد و ریسک است که مشارکت

نيز  بانکیکنند. لذا وجود تنوب در ابزارهای بازار بينمختلف در بتازار با توجه به نيازهای خود به انتشتتتار یا خرید این ابزارها مبادرت می 

 کنندگان بيشتر کمک کند.تر شدن این بازار و ورود مشارکتتواند به  ميقمی
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 نگیهای دیگر که مازاد نقدیاند، برای تامين کستتتری خود، از بانکنقدینگی مواجههایی که با کمبود بانکی متعار ، بانکدر بازار بين

ها رایج کمدت بين بانهای کوتاهای است که در وامبانکی، نر  بهرهکنند. نر  بهره بينبانکی استقراض میدارند، بر استا  نر  بهره بين 

ی با  نوان بانکيد و سایر شرایط قرارداد دارد. در هر کشور، نر  بهره بيناست. این نر  بستگی زیادی به ميزان دسترسی به پول، سررس

در 9در منطقه یورو با نام یوریبور،8در انگلستان با نام الیبور،5بانکی در امریکا با نام نر  وجوه فدرال،شود. نر  بهره بينخاصی شناخته می

 ت.معرو  اس6الیبورو در مالزی با نام کی1چين با نام شایبور
 

 بانکی اسالمیابزارها و معامالت رایج در بازار بین

 بانکی متعار   راحی شده است. دربانکی در برخی کشتورهای اسالمی بر اسا  اصول شریعت و با الگوبرداری از بازارهای بين بازار بين

( وجود دارد. در بیرین 4بانکی اسالمیپول بينبانکی هم به صورت متعار  و هم به صورت منطبق با شریعت )با نام بازار مالزی بازار بين

مدت وجود دارد. بانک مرکزی و دولت بیرین یک مرکز مدیریت بتازار منطبق بتا شتتتریعتت برای متدیریتت نيتازهتای نقتدینگی کوتاه        

ت نقدینگی خود مدت را به منظور مدیریها و دیگر مؤستتتستتتات مالی استتتالمی در آن اوراق کوتاه اند که بانکاندازی کردهراه8نقدینگی

 بانکی اسالمی هستند. در ایران نيز به  نوانکنند. کشورهای دیگری چون  ربستان، اندونزی، بنگالد  نيز دارای بازار بيندادوستتد می 

ال س بانکی به  ور رسمی ازهای اسالمی را به خود اختصاص داده، بازار بينهای بانکیکی از کشورهای اسالمی که سهم باالیی از دارایی

 تشکيل شد. 0848

 راحی 4بهاابزارهای مالی استتالمی در بيشتتتر موارد با حذ  بهره از ابزارهای مالی متعار  و جایگزینی آن با نر  ستتود یا نر  اضتتافه

ترین مهم 5ها در بازار مالی متعار  وجود ندارد. در جدول شتوند که مشابه آن شتوند. در برخی موارد نيز ابزارهای جدید  راحی می می

 اند.شوند، معرفی شدهابزارهای مالی اسالمی که در بازار پول دادوستد می

 

انواع ابزارهای مالی بازار پول اسالمی -2جدول   

 ابزار مالی متعار  مشابه هد  ابزار مالی بازار پول
  قود 

 مورد استفاده

 انطباق با 

 فقه اماميه

 بانکیدهی بینواماستقراض و  01بانکی مضاربهبينگذاریسرمایه
 گواهی سپرده 

 قابل معامله
 ندارد مضاربه

  00حواله بانکی ودیعه
تسهیل مدیریت نقدینگی بین بانک 

 هامرکزی و بانک

ها نزد بانک ذخایر بانک

 مرکزی
 ندارد ودیعه، هبه

 اوراق خزانه مدیریت نقدینگی  05گذاری دولتیاوراق سرمایه
العینه، بیع بیع

 دین
 ندارد

 اوراق خزانه مدیریت نقدینگی در نظام بانکی  08اسناد پولی بانک مرکزی
بیع نقدی، 

 العینه/مرابحهبیع
 قابل بررسی

 قبولی بازخرید )رپو( مدیریت نقدینگی  09نامه فرو  و بازخریدموافقت
بیع نقدی، 

 العینهبیع
 ندارد

 قابل بررسی تعهد به بیع معاملهپیش کمک به کشف قیمت   01معاملهپيش
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 ابزار مالی متعار  مشابه هد  ابزار مالی بازار پول
  قود 

 مورد استفاده

 انطباق با 

 فقه اماميه

  06اوراق حواله اسالمی
تأمین مالی معامالت تجاری داخلی و 

 خارجی
 ندارد مضاربه، بیع دین حواله )پذیره( بانکی

 دارهای مدتایجاد بازده در سپرده 04ابزار سدرده قابل معامله اسالمی
دار با سررسید سپرده مدت

 ثابت  
 ندارد مضاربه

 بیع نسیه دارسپرده مدت ایجاد بازده و مدیریت نقدینگی 08گواهی بدهی اسالمی قابل معامله
دارد )بر اساس بیع 

 دین(

 اوراق قرضه شرکتی تأمین مالی و مدیریت نقدینگی 04اوراق بدهی خصوصی اسالمی

 نسیه، بیع

 ، مضاربه مرابحه،

 بیع دین

 دارد )بجز مضاربه(

 قبولی بازخرید  مدیریت نقدینگی 51نامه رهنموافقت
الحسنه، قرض

 رهن، هبه
 قابل بررسی

 ندارد مدیریت نقدینگی مرابیه موازی
مرابحه 

 العینه()بیع
 ندارد

 دارد مشارکت ندارد مدیریت نقدینگی تسهيالت مشارکتی

 قابل بررسی مشارکت ندارد مدیریت نقدینگی مشارکت متقابل

 تأمین مالی و مدیریت نقدینگی گواهی سدرده  ام و خاص
 گواهی سپرده 

 قابل معامله
 دارد مضاربه/ وکالت

 دارد بیع دین ابزار تنزیل تأمین مالی تجاری و مدیریت نقدینگی خرید و فرو  دین

 انواب صکوك
های ایجاد بازار ثانویه فعال برای بدهی

 های حقیقی یا مالی دارای وثیقه دارایی
 اوراق بهادار با پشتوانه دارایی

انواع عقود 

 اسالمی
 قابل بررسی

 

 بانکی ریالی در ایرانبازار بین 

ت نامه اجرایی قانون  مليات بانکی بدون ربا تعریف شده اسبانکی ریالی یکی از سازوکارهای تامين مالی بانکی است که در آیينبازار بين

نامه فصل پنجم قانون  مليات بانکی ( آیين8)( و 5و شيوه متعار  آن )با انجام اصالحاتی( قابليت انطباق با شریعت را دارد.  بق مواد )

ا گذار و یهای دیگر را به ترتيب از میل منابع ستتدردهتوانند بخشتتی از منابع مورد نياز بانکها می، بانک0865بدون ربا مصتتوب دی ماه 

 منابع خود به رو  وکالت توکيلی تامين نمایند.

 و نيز کميستتيون ا تباری بانک مرکزی در جلستته مور   08/4/0888 مور شتتورای پول و ا تبار در جلستته یکهزار و ستتی و یک   

بانکی ریالی و دستتتتورالعمل اجرایی مربو ه را در چارچوب قانون  مليات بانکی بدون ربا به ، مقررات حتاکم بر بتازار بين  54/01/0888
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به  آياز به  ور رسمی08/9/0884 مذکور، از تاریخهای متقاضی فعاليت در بازار تصتویب رساندند. این بازار پس از پذیر   ضویت بانک 

 د.کار نمو

ریزی، کننده بازار، کليه امور مربوط به برنامهبانک مرکزی به  نوان تنظيم بق دستتتتورالعمل اجرایی  مليات بازار بين بانکی ریالی، 

پولی در بازار شرکت  داشته و جهت ا مال سياستستازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معامالت را بر  هده  

بانکی ریالی ایران  بارتند از: هيئت  امل بانک مرکزی، کميستتتيون ا تباری بانک مرکزی و کميته مدیریت د. ارکتان بازار بين نمتایت  می

 بانکی ریالی. مليات بازار بين

گذاری )شامل گواهی سدرده منتشرشده ه صتورت ستدرده سترمایه   توانند وجوه خود را نزد یکدیگر بمی بانکی ریالیبين ا ضتای بازار 

ماهه، شتتبه، یک هفته، یکیک تواندها میتوستتط خود( در چارچوب قانون  مليات بانکی بدون ربا تودیع نمایند. مدت متعار  ستتدرده 

حداقل مبلغ . گرددق  رفين تعيين میها  بق توافالیساب سدردهباشد. نر  سود  لی ستاله ماهه و یکماهه، نهماهه، شتش دوماهه، سته 

در این بازار معامالت مجاز د. سایر شتو ميليارد ریال ا مال می 1و برای مبالغ بيشتتر، ضترایبی از    استت  ميليارد ریال 01گذاری ستدرده 

 نک مرکزی. گواهی سدرده ) ام، خاص و ویژه( و سایر معامالت با موافقت با ،خرید و فرو  دین، اوراق مشارکت : بارتند از

، آمار  مليات بازار 0بانکی ایران، تودیع وجوه به صتتورت ستتدرده استتت. شتتکل  در حال حاضتتر تنها ابزار مورد استتتفاده در بازار بين

 دهد.نشان می 0845تا  0888بانکی را از سال بين

 

1332تا  1311بانکی ریالی از سال آمار معامالت بازار بین -1شکل   

 
ج. ا. ا.منبع: بانک مرکزی   

 

 

 ور که مشخص است به تفکيک ستررستيد معامالت نشان داده شده است. همان   0845بانکی در ستال  ، حجم و نر  معامالت بازار بين8در جدول 

درصد معامالت را به خود اختصاص داده است. شاید بتوان چنين گفت که  81شبه است که بيش از بيشترین حجم معامالت مربوط به معامالت یک

 رو هستند.ها با آن روبهبيشتر معامالت بر اسا  نيازهای نقدینگی بسيار فوری است که بانک
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1332بانکی در سال حجم ونرخ انواع معامالت در بازار بین -3جدول   

 نر  سود موزون )درصد( درصد فراوانی حجم )ميليارد ریال( نوب معامله

 3/23 1/11 121,431,2 شبهیک

 6/25 2/1 771,37 یک هفته

 3/25 1/1 611,1 دو هفته

 2/21 1/1 111,3 سه هفته

 3/25 5/2 371,77 یک ماهه

 3/23 2/1 111,6 دو ماهه

 7/23 5/1 711,15 سه ماهه

 1/23 4/15 143,477 سایر )چند روزه(

 2/23 111 213,111,3 جمع

 

ج.ا.ا.منبع: بانک مرکزی   

 

 ور که از ارقام این جدول پيداست، به تفکيک انواب سررسيد نشان داده شده است. همان 50بانکی، نر  مرجع بازار بين9در جدول 

 ها استخراجتوان ساختار زمانی خاصی بر اسا  این نر های مرجع در سررسيدهای گوناگون وجود ندارد و نمیارتباط مشخصی بين نر 

 کرد.

)درصد( 1332تا  1311بانکی ریالی از سال نرخ مرجع در بازار بین -4جدول   
 8811 8818 8811 8811 8811 نوع معامله

شبهیک  5/15 4/14 2/11 4/21 3/23 

 6/25 5/22 21 - 6/16 یک هفته

 3/25 6/23 21 - 3/15 یک ماهه

 3/23 7/24 2/24 - 16 دو ماهه

 7/23 1/21 2/22 - 7/15 سه ماهه

 1/23 27 23 - 11 شش ماهه

 2/31 5/31 5/21 4/12 1/11 نرخ تورم

ج.ا.ا.منبع: بانک مرکزی   

 

 ور که مشخص است دهد. هماننشان می 0845تا  0888گذاری در هر یک از سررسيدهای مزبور را از سال نيز ستهم سدرده  1جدول 

 شبه در بازار بين بانکی ریالی است.گذاری مربوط به معامالت یکبيشترین حجم سدرده
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)درصد( 1332تا  1311در هر یک از سررسیدها از سال گذاری سهم سپرده -5جدول     

 0845 0840 0841 0884 0888 نوب معامله

 1/11 5/71 7/76 3/74 73 شبهیک

 2/1 3/1 1/1 2/3 7/1 یک هفته

 5/2 2/2 2/1 7/1 7/1 یک ماهه

 2/1 1/1 1/1 6/1 2/3 سه ماهه

 5/1 1/1 1/1 2/1 1/1 شش ماهه

 6/15 2/24 7/21 21 6/13 سایر

 

ج.ا.ا.منبع: بانک مرکزی   

بانکی، آمار معامالت رشد قابل توجهی داشته است، ولی هنوز هم امکان توسعه بيشتری دارد گرچه از زمان تشکيل رسمی بازار بين

این امر دالیل شتتود. بانکی استتتفاده نمیشتتدن بستتترهای الزم، از دیگر معامالت مجاز در بازار بين و در حال حاضتتر نيز با وجود فراهم

ا بانکی را بهای توسعه بازار بينترین چالشهای فقهی و شتر ی در سایر ابزارهاست. در ادامه مهم مختلف دارد که یکی از ابعاد آن چالش

 شود.ها مطرح میکردن آنتاکيد بر ابعاد فقهی بررسی و راهکار پيشنهادی برای بر ر 

 

 بانکی ریالی ایرانهای بازار بینچالش

 بانکی ایران را به شرح ذیل مطرح کرد:های بازار بينترین چالشتوان برخی از مهممی

 های فقهیاختالف دیدگاه 

 و ابزارها  راحی موضو ات، برخی در مراجع و فقها بين در هادیدگاه تفاوت حتی و مختلف مذاهب در فقهی آرای اختال  دليل به 

 ازمج العينهبيع تشيع، جمله از اسالمی مذاهب برخی در مثال برای. است دشوار سازد، برآورده را هادیدگاه همه بتواند که ساختارهایی

 یخوب استقبال  قود، این اسا  بر ابزارهایی  راحی از پس است ممکن رو این از. دانندنمی مجاز را دین بيع مذاهب برخی یا و نيست

دليل  بهنمونه این امر، ابزار قبولی بازخرید است که . شوند مواجه شکست با  مل در آنها مناسب کارکرد ريم لی و نگيرد صورت آنها از

العينه و مشروط کردن معامله دوم این اوراق به معامله اول امکان اجرای معامالت اوراق مشارکت و گواهی سدرده بين وجود مشکل بيع

 ابزارها برخی که دارد وجود احتمال این حتیائيد قرار نگرفته است. ها در قالب قبولی بازخرید در شورای فقهی بانک مرکزی مورد تبانک

 یژهو به امر این. سازند مواجه ریسک با را بازار فعاالن و شوند داده تشخيص شریعت با مغایر آینده در شوند،می شمرده مجاز اکنون که

 بيشتر ،گيرددربرمی را بازار کنندگانشرکت از تریگسترده  يف و شود دادوستد المللیبين سط  در بخواهد مالی ابزار یک که زمانی

 .یابدمی بروز
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 بانکیمشکالت قانونی در معامالت بین 

 در مقررات برخی هرچند. ندارد وجود شریعت چارچوب در بانکی بين بازار در نقدینگی مدیریت زمينه در کافی مقررات حاضر حال در

 مقررات و قوانين نيازمند کشور در مناسب بانکی بين بازار یک استقرار ولی است اجرا حال در و شده تدوین بانکی بين بازار خصوص

 ارتبا ی ارسازوک برای اینکه ضمن. گردد تدوین قراردادها خصوص در اسالم شریعت اصول گرفتن نظر در با باید که است زیادی پشتيبان

 قرراتم اقتصادی، شرایط پویای ماهيت دليل به این بر افزون. شود وضع الزم مقررات شفا   ور به باید بانکی بين بازار در ا ضا بين

 بانکی بين ازارب در الزم مقررات تدوین برای فعال رویکرد حاضر حال در. کنند تغيير شرایط با متناسب و متناوب صورت به باید نيز بانکی

 .ندارد وجود

 

 بانکیبینها برای استفاده از بازار انگیزه پایین بانک 

 غایرتم دليل به که است تنزیل پنجره از استفاده پولی، گذاریسياست برای مرکزی هایبانک ابزارهای از یکی شتده  ذکر که  ور همان

 نزد سدرده ا تباری، خط شکل سته  به مرجع، آخرین  نوان به هابانک نقدینگی مشتکل  رفع برای مرکزی بانک ایران در شتریعت،  با آن

 اضافه از عتممان برای کافی تنبيهی سازوکار نبود و برداشت اضافه از رویهبی استفاده ولی. کندمی کمک آنها به برداشت اضافه و هابانک

 به جوبر برای هابانک انگيزه تا شده موجب است، داشته جامعه در تورم و نقدینگی افزایش جهت از که تبعاتی کنار در ها،بانک برداشت

 هایبانک که ایگونه به. خوردمی چشتتم به بيشتتتر دولتی هایبانک مورد در ویژهبه امر این. نباشتتد زیاد کافی حد به نيز بانکیبين بازار

 نشان 4 و 6 تصاویر در که  ورهمان. ندارند بانکی بين بازار از استفاده برای چندانی ريبت مرکزی، بانک برداشت اضافه به اتکا با دولتی

 ارتباط از حاکی امر این که اندداشتتته بانکی بين بازار در را ستتهم کمترین دولتی هایبانک ،0845 تا 0888 ستتال از استتت، شتتده داده

 .است بانکی بين بازار به رجوب و مرکزی بانک برداشت اضافه به هابانک دسترسی مستقيم

 

(درصد) 1332 تا 1311 سال از ریالی بانکی بین بازار گذاریسپرده عملیات در هابانک انواع سهم -2شکل   

 
 منبع: بانک مرکزی ج. ا. ا.
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)درصد( 1332تا  1311گیری بازار بین بانکی ریالی از سال ها در عملیات سپردهسهم انواع بانک -3شکل   

 
ج. ا. ا.منبع: بانک مرکزی   

 

 نظام بانکی ایران گشوده بودن دروازه اضافه برداشت تواند سدر خوبی برای ترازنامه بانک مرکزی باشد، ولی درهرچند بازار بين بانکی می

يری از گها برای استتفاده از اضافه برداشت به جای بهره بانک مرکزی و ناکارامدی ستازوکار تنبيهی برای آن، موجب تمایل بيشتتر بانک  

 معامالت در بازار بين بانکی شده است.

 

 نبودن نرخ سود مرجع  شفاف 

 یبانک بين بازار در مرجع نر . دارد ضتترورت آن حيات ادامه و ستتالمت حفظ برای بانکی نظام شتتریان در خون مثابه به نقدینگی تعادل

 ریگيتصميم آن، استا   بر بازار کنندگانشترکت  و شتود می ستنجيده  آن با بازار در نقدینگی وضتعيت  که استت  فشتارستنجی   همانند

 موجب مرجع نر  نبودن شتتفا . کند استتتفاده پولی ستتياستتت گذاریهد  در نر  این از تواندمی مرکزی بانک اینکه ضتتمن کنند،می

 00 ادهم در گرچه. شودمی اشتباه گيریتصميم نتيجه در و بهادار اوراق اشتباه گذاریارز  و نقدینگی شترایط  ارزیابی در آنان گمراهی

 این از .ندارد وجود آن رسانیا الب برای مناسبی سازوکار ولی است شده اشاره مرجع نر  به ریالی بانکی بين بازار اجرایی دستتورالعمل 

 بين بازار فعاالن همه ديديه و خواستتته  نوان به بلکه مرکزی بانک ديديه  نوان به تنهانه نر ، این رستتانیا الب در ستتازیشتتفا  رو

 .گيرد قرار توجه مورد باید بانکی

 

 نبود بازار فعال برای معامالت ثانویه اوراق بهادار 

. دارد اوليه بازار تقویت نتيجه در و مالی ابزارهای نقدشتتوندگی افزایش و حقيقی قيمت کشتتف در زیادی نقش فعال، ثانویه بازار وجود

 وجبم امر این. است مالی ابزارهای معامالت برای فعال ثانویه بازار نبود ایران، بانکی بين بازار توستعه  مستير  در جدی مشتکالت  از یکی

 شوند،می منتشر بانکی نظام در سدرده گواهی چون مالی ابزارهای و نگيرد صورت خوبی به پول بازار مالی ابزارهای گذاریقيمت تا شده

 شکا  شافزای آن نتيجه که شودمی هاقيمت نوسان افزایش موجب باال نقدشوندگی ریسک وجود. نباشند برخوردار کافی نقدشوندگی از

 .است معامالتی هایهزینه و فرو  و خرید هایقيمت
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   مشکالت حسابداری 

 در مرا این. است پول بازار توسعه در اساسی نيازهایپيش از یکی بانکی معامالت زمينه در حسابرسی و حسابداری استتانداردهای  وجود

 جدی هایچالش از یکی هم هنوز مشارکتی  قود در الیساب لی سود میاستبه  نیوه مثال برای. یابدمی بيشتتری  اهميت موارد برخی

 ربازا مالی ابزارهای در حسابداری ریسک بروز و سود میاسبه نیوه شود تصور است ممکن گرچه. رودمی شتمار  به استالمی  بانکداری در

 در .آورد پدید بازار این برای را مشتتکالتی تواندمی کالن ابعاد در امر این ولی دارد، کمتری اهميت آنها مدتکوتاه ماهيت دليل به پول

 عتضيي موجب است ممکن امر این و ندارد وجود بانکی بين بازار معامالت زمينه در کافی حسابداری استانداردهای ایران، در حاضر حال

 .شود بانکی بين بازار فعاالن و ناشران یا گذارانسرمایه حقوق

 

 نبود ساختار نظارت شرعی مناسب 

منظر انطباق با شریعت هم در مرحله  راحی ابزارها و هم در مرحله انجام معامالت ضروری است. الزمه بانکی از پایش معامالت در بازار بين

این امر وجود ستاختار مناستب برای بررستی انطباق معامالت با شریعت اسالم است که در حال حاضر چنين ساختاری به شکل متشکل در    

 .بانکی و حتی در کل نظام بانکی وجود نداردبازار بين

 

 بودن معامالتصوری 

بودن برخی معامالت و  دم تطابق متن قرارداد با آن چيزی استتت که در  مل اجرا استتالمی، صتتوری بانکداری مشتتکالت کنونی از یکی

ستاز شتود. دین واقعی که ناشی از معامالت واقعی   تواند مشتکل ویژه در ابزارهایی مانند خرید دین میشتود. فراگير شتدن این امر به  می

گذاری و دادوستتتد در بازار ثانویه نيز برخوردار استتت. ولی اگر استتناد بدهی  استتت، ضتتمن مشتترو يت، تیت ضتتوابطی از امکان قيمت 

های صوری در معامالت شده بر مبنای یک بدهی واقعی شکل نگرفته و تنها ظاهر آن ر ایت شده باشد، حجم انبوهی از تراکنشفروخته

ر شتتود. لذا هرچند ابزاخوردن تعادل بازار و بروز فستتاد در شتتبکه بانکی میه حقيقی ندارد و موجب برهمآید که پشتتتوانبانکی پدید می

بانکی باشتتتد ولی استتتتفاده از آن بر پایه معامالت صتتتوری، خود موجب  توانتد یک ابزار پرکاربرد و کليدی در بازار بين خریتد دین می 

 شود.استفاده و تخلفات در این بازار میسوء

 

 م تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعتعد 

جز بانکی، چند ابزار برای انجام معامالت این بازار معرفی شتده استتت، ولی در حال حاضر به گرچه در دستتورالعمل اجرایی بازار بين 

ت، يالباً به صتتورت تودیع ستتدرده، ستتایر ابزارها کاربرد چندانی ندارد. هم نين بستتياری از ابزارهای مالی، از جمله اوراق مشتتارک   

شود فعاالن بازار در مدت دشوار است. این امر موجب میهای زمانی کوتاهرو مبادله آنها در بازهشوند و از اینالکترونيکی منتشر نمی

ذاری سياستگرو باشند و از  رفی بانک مرکزی هم نتواند به  نوان یک ابزار کارا در برآوردن نيازها و انجام معامالت با میدودیت روبه

 بانکی اتکا کند.پولی به بازار بين

 

 سازی ناکافی در استفاده از ابزارهای مالی منطبق با شریعتفرهنگ 

ر و ها و کارکرد این بازاآشتتنایی برخی فعاالن بازار با مزیتبانکی، ناآگاهی و  دمشتتاید یکی از دالیل مهم توستتعه نامتقارن در بازار بين 

د تواند کارکرتوان از آنها بهره جست. برای نمونه گواهی سدرده خاص یکی از ابزارهای خوبی است که میاست که میانواب ابزارهای مالی 

بانکی داشتته باشتد. ولی ناآگاهی مدیران و کارشناسان بانکی و حتی صاحبان صنایع از کارکردهای آن، موجب   قابل توجهی در بازار بين

ها برخوردار نباشتتتد و به تبع آن، در بازار ها و  رحاین ابزار از جایگاه مناستتتبی در تامين مالی بنگاهگونه که باید، شتتتده تا هنوز هم آن

 بانکی نيز اقبال چندانی به آن وجود نداشته باشد.بين
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 بانکی ایرانهای بازار بینپیشنهادهایی برای رفع چالش

رح بانکی ایران به شها و توستعه بازار بين پيشتنهادهای اجرایی برای رفع چالش  بانکی، برخی ازهای مذکور در بازار بينبا توجه به چالش

 شود:ذیل ارائه می

   بانکی استتفاده شود که ضمن انطباق با اصول اساسی شریعت  از ابزارهای مالی در بازار بين از آن گروه االمکانباید ستعی شتود حتی

ه گانه استصناب، مرابیشدن  قود سهاسالم، بيشترین اتفاق نظر در بين مذاهب درباره آنها وجود داشته باشد. در حال حاضر با افزوده

بازار  ویژهی بدون ربا، ظرفيت خوبی برای استتتتفاده از این  قود در نظام بانکی و بهو خرید دین به فصتتتل ستتتوم قانون  مليات بانک

واند با تاند. بانک مرکزی میبتانکی وجود دارد. ولی هنوز هم این  قود بنتا بته دالیلی، کتاربرد زیتادی در نظتام بانکی پيدا نکرده      بين

شتتدن بستتتر ها در نظام بانکی را بيشتتتر فراهم کند. این امر به فراهمهای موجود در این  قود، توستتعه کاربرد آنکردن چالشبر ر 

 بانکی کمک خواهد کرد. بيشتر برای توسعه بازار بين

 شتتود و بخش تنظيم مقررات بازار بين بانکی  تشتتکيل بانکی بين بازار  مليات هدایت و ستتاماندهی برای مرکزی بانک در مستتتقلی بخش

بانکی از بخش  ملياتی و اجرایی آن جدا باشد ولی در  ين حال هماهنگی و همکاری ش نظارتی بازار بينشود بخپيشتنهاد می  .تقویت گردد

 تنگاتنگی بين آنها وجود داشته باشد.

 بانکی با  نوان نر  بازار بيننر  مرجع بازار بين( بانکی تهرانTIBORبه  ور شتتفا  و روزانه ا الب )تواند رستتانی شتتود. این نر  می

بانکی و کشتف قيمت واقعی اوراق بهادار ایفا کند. البته نیوه میاسبه، ا الم و کاربرد این  ستازی معامالت بين ؤثری در شتفا  نقش م

های تیقيقاتی در بانک مرکزی مورد توجه قرار توان به  نوان یکی از اولویتنر  نياز به کار مطالعاتی و ميدانی مناستتتب دارد که می

 گيرد.

   بانکی را برداشت، انگيزه آنها برای استفاده از بازار بينها از اضتافه مرکزی با تقویت ستازوکار تنبيهی برای استتفاده بانک  الزم استت بانک

برداشتت از بانک مرکزی را واقعاً به  نوان آخرین گزینه در نظر بگيرند و حتی احسا  کنند با  ها اضتافه ای که بانکبيشتتر کند، به گونه 

ر بانکی، سدری در برابدار خواهد شتد. با این کار ضتمن افزایش  مق بازار بين  از اضتافه برداشتت، ا تبار آنها نيز خدشته   رویه استتفاده بی 

 ها از بانک مرکزی فراهم و از تزریق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی و تورم ممانعت خواهد شد.برداشت بيش از حد بانکاضافه

   مرور بازار ثانویه ابزارهای مالی بازار رهای مالی بازار پول در بور / فرابور  فراهم شتتتود تا بتوان بهامکتان انجتام معامالت ثانویه ابزا

ونق بازار ای در ربندی و ا تبارستتنجی ابزارهای مالی بازار پول، نقش ویژهتر کرد. در کنار این امر، تشتتکيل نهاد رتبهبانکی را فعالبين

های بازنشتتستتتگی،  د داشتتت. هم نين مشتتارکت ا ضتتای جدید در بازار بين بانکی مانند صتتندوق  ثانویه و تقویت بازار اوليه خواه

 تواند به تعميق بازار کمک نماید.های بيمه و ... میشرکت

 ستتازمانالمللی مالی استتالمی مانند بانک مرکزی با همکاری ستتازمان حستتابرستتی و جامعه حستتابداران رستتمی ایران و نهادهای بين 

، استانداردهای حسابداری و حسابرسی مناسبی را برای معامالت بازار (AAOIFI) اسالمی مالی مؤسسات حستابرستی   و حستابداری 

 روزرسانی استانداردها را نيز با توجه به تیوالت ممکن فراهم سازد.بانکی در چارچوب شریعت تدوین کند و امکان اصالح و بهبين

 بانکی کمک بگيرد؛ بدین صتورت که بور  کاال یک بستر کامالً  به  نوان مکمل بازار بينتواند از بور  کاالی ایران بانک مرکزی می

ها نيز از این بستتتتر برای مدیریت نقدینگی، الکترونيکی برای انجتام معامالت کاال در چارچوب  قود شتتتر ی فراهم ستتتازد و بانک 

 قراردادها و ابزارهای مالی بانکی نيز کمک شایانی خواهد کرد. گذاری و تامين مالی استفاده کنند. این امر به استانداردسازیسرمایه

 اندازی بسترهای الکترونيکی مناسبی هم ون تابا، بهتر است هر گونه ابزار مالی که قرار است در بازار پول منتشر شود، با توجه به راه

شد. این اقدام نقش مؤثری در گستر  و رونق بازار به صتورت الکترونيکی انتشتار یابد، تا امکان مبادله فوری آن به سهولت فراهم با  

 بانکی خواهد داشت.بين

    ها را به استفاده از ابزارهای مالی گوناگون در بازار های تشویقی، بانکستازی و اجرای ستياست  مناستب استت بانک مرکزی با فرهن
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ن مدت به ستتمت استتتفاده از ایای تامين مالی کوتاهها و صتتاحبان صتتنایع را نيز برپول ترييب کند و با همکاری شتتبکه بانکی، بنگاه

 ابزارها سوق دهد تا بدین وسيله سط  آگاهی فعاالن بازار باالتر رود.

 کار هب بانکیبین بازار در و طراحی امامیه فقه با منطبق جدیدی ابزارهای است الزم مالی، ابزارهای زمینه در گرفتهصاور   هاینوآوری اساا   بر 
 هادها،ن این از یکی. باشااد مؤثر بانکیبین بازار توسااعه در تواندمی نیز پول بازار مختص مالی نهادهای اندازیراه این بر افزون. شااود گرفته

 از هاهزینه در جوییصرفه و گراییتخصص سازی،متنوع خرد، وجوه آوریجمع نقدشوندگی، تسهیل. اسات  پول بازار گذاریسارمایه  هایصاندو  
 .باشدمی هاصندو  این مزایای ترینمهم جمله

 

 پی نوشت ها

 

ی ایران بانکی ریالدانم از همکاری صمیمانه جناب آقای فرشید عظیمی )معاون اعتبارا  بانک مرکزی( در تهیه آمار بازار بینبر خود الزم می .8
 سپاسگزاری کنم.

 
2. Federal Funds Rate 
3. London Interbank Offered Rate (LIBOR) 
4. Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) 
5. Shanghai Interbank Offered Rate (SHIBOR) 
6. Kuala Lumpur Interbank Offered Rate (KLIBOR) 
7. Islamic Interbank Money Market (IIMM) 

8. Liquidity Management Center (LCM) 

1. Markupسود بابت فروش قیمت : افزایش 

10. Mudarabah Interbank Investment 

11. aWdaW  eccAtpWccA 

12. Government Investment Issue 

13. Bank Negara Monetary Notes 

14. Sell and Buy Back Agreement 

15. When Issue 

16. Islamic Accepted Bills  

17. Islamic Negotiable Instruments of Deposit 

18. Negotiable Islamic Debt Certificate 

19. Islamic Private Debt Securities 

20. Rahn agreement 

 بانک توسط روز هر ابتدای در که است مختلف سررسيدهای در قبل روز کاری در معامالت نر  ميانگين مرجع نر  .50

 .شودمی رسانیا الب بازار ا ضای به مرکزی
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 های پژوهشیفهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1333سال  های پژوهشی درگزارش

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

 1332های پژوهشی در سال گزارش

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتبا ی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولینخست در پيشبرد اهدا  سياست استقالل بانک مرکزی؛ گام

 حامد  ادلی نيک MBRI-9226 تاثير نوسانات متغيرهای کالن اقتصادی بر مطالبات ييرجاری بخش بانکی؛ رهيافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به  نوان سازوکار 0841-0861ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 هشداردهنده وقوب بیران مالی
MBRI-9225 احمد لی رضایی 

 ا ظم احمدیان MBRI-9224 0845-0840های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی  ملکرد بانک

 ا ظم احمدیان MBRI-9223 (0840-0841ها )ليل سهم از بازار بانکتی

 ا ظم احمدیان MBRI-9222 (0840-0841های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 ليال میرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایه ای در بیران اقتصادی جهان و تیوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قليچ، ليال میرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعيت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تاکيد بر نقش بانک

 لوحجت تقی MBRI-9219 وثر بر آن در اقتصاد ایرانپایداری تورم و  وامل م

 دکتر میمداسما يل توسلی و وهاب قليچ MBRI-9217 ماليات تورمی در ترازوی  دالت

 رسول خوانساری، رضا یارمیمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 مون مساله جبران کاهش ارز  پولهای فقهی پيرابررسی دیدگاه

 يلیماندانا  اهری، فرهاد ن MBRI-9214 شده در بور  اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتیليل  املی نسبت

 رسول خوانساری، حسين ميسمی، ليال میرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوك کوتاه

 سيد مهدی برک يان، سعيد بيات، هومن کرمی MBRI-9212 بينی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پيش

 حسين ميسمی MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامیاسبه سود قطعی سدرده

 ا ظم احمدیان MBRI-9210 (0841و  0884های ارزیابی  ملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حميد قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 ا ظم احمدیان MBRI-9208 های  ملکرد شبکه بانکی در تامين مالی توليدشاخصتیليل 

 یمصعب  بدالهی آران MBRI-9207 بسترهای تشکيل منطقه بهينه پولی بين کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

 حسين ميسمی MBRI-9206 حاکميت شرکتی، نظارت و مقررات احتيا ی در موسسات مالی اسالمی: گزار  پنجمين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 وهاب قليچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزار  چهارمين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 ليال میرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزار  سومين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزار  دومين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 لی: گزار  اولين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شر ی در معامالت و تامين ما

 حسين ميسمی MBRI-9201 اسالمیهای بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارز  پول از دیدگاه اسالمی: گزار  هفتمين جلسه نقد پژوهش

 1331های پژوهشی در سال گزارش

 حسين ميسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزار  ششمين جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجمو ه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 حقوقی وثایق بانکیبررسی فقهی و 

 فرهاد نيلی و مرضيه اسفندیاری MBRI-9108  وامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواب خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تیوالت سيستم مالی در ایران

 ليال میرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسين ميسمی MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قليچ MBRI-9104 تورق چيست؟

 ليال میرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بیران مالی جهانیچشم

 ليال میرابی MENA MBRI-9102وضعيت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهيمی MBRI-9101 های پيدایش و سناریوهای آیندهبیران یورو؛ ریشه 

 1331های پژوهشی در سال گزارش

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
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9210.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9209.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9207.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9206.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9202.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9201.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9110.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9109.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9108.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9107.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9106.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9104.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9102.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9101.pdf


 
 

15 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 حسين قضاوی، حسين بازمیمدی MBRI-9008 (0841) تابستان   مليات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نيلی MBRI-9007 (0841)پایيز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سيد صفدر حسينی MBRI-9006 (0841) بهار های دولتی ایرانبازاری در شبکه بانکبرآورد قدرت 

 ابوالفضل اکرمی، پيمان قربانی MBRI-9005 (0841) تابستان های اساسی تغيير واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلمیمد روشنحسين معصومی،  MBRI-9004 (0841) تابستان های بيمه سدردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ،  اهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (0841) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تامين مالی شرکت

 وهاب قليچ MBRI-9002 (0841) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسين قضاوی MBRI-9001 (0841) بهار ماليات تورمی دالر

 1313در سال های پژوهشی گزارش

 زاده ، ا ظم احمدیان لی حسن MBRI-8911 بور  اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

 امير حسين امين آزاد، حسين معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسيون روسيه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قيمت نفتسياست

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

 ليال میرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکيل مراکز خدمات سرمایه

 مهشيد شاه را MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

  اهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیين

 تران  بوی، تاميم بایومی، مترجم: سوفی بيگلری MBRI-8904  اثر خارجی بیران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقيت تجاری چين

 کریم زاده، ليال نيلفروشانمجيد صامتی، سعيد دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون  ليت گرنجر

 اصلحسين ميسمی، میسن  بدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامين مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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