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و   قاعده مندطراحی ابزارهاي اسالمی جهت ارائه تسهیالت 

مرکزيتوسط بانک  عملیات بازار باز

میسمی  حسین میسمی  حسین 

1394خرداد 
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قاعده مند تسهیالت )Standing Facilities( ابزارهاي از مجموعه اي  
  بین )شبانه( کوتاه مدت بسیار قرض گیري و قرض دهی امکان که هستند مالی
 .می کنند فراهم را بانک ها و مرکزي بانک

به می شوند، واقع استفاده مورد بین بانکی بازار در معموال که ابزارها این  
 با که صورتی در تا می کنند کمک )بین بانکی بازار( پول بازار در فعال بانک هاي

  مرکزي بانک از را خود نیاز بتوانند شدند، مواجه نقدینگی موقّت چالش هاي
  مواجه منابع مازاد با کوتاه مدت در که صورتی در مقابل، در و کنند برطرف
  .نمایند سپرده گذاري مرکزي بانک نزد را خود منابع بودند،
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ابزارهاي« :که است آن گزارش این اصلی سوال 
 قاعده مند تسهیالت راه اندازي جهت اسالمی

  باز بازار عملیات و )سود نرخ کریدور تشکیل(
  .»است؟ کدام کریدور داخل در
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ساختار ارائه :
کشور بانکی نظام در موجود وضع آسیب شناسی -1

متعارف بانکداري در باز بازار عملیات و قاعده مند تسهیالت -2

شریعت با انطباق منظر از متعارف الگوي نقد -3

قاعده مند تسهیالت جهت اسالمی جایگزین ابزارهاي طراحی -4

)کریدور سقف( بانک ها به مرکزي بانک تسهیالت ابزارهاي -الف

)کریدور کف( مرکزي بانک نزد بانک ها سپرده  گذاري ابزارهاي -ب

باز بازار عملیات جهت اسالمی جایگزین ابزارهاي طراحی -5
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    در حال حاضر بانک مرکزي به سپرده هاي قانونی بانک ها نزد خـود حـدود یـک
پرداخت می کنـد کـه عمـال    » جایزه سپرده هاي قانونی«درصد سود تحت عنوان 

.  ثابت بوده و کارکرد سیاست گذاري ندارد

  در موارد معدودي نیز بانک مرکزي به صورت توافقی اقدام به قبول سپرده ویـژه
.  نزد خود نموده و نرخ این سپرده ها نیز به صورت طرفینی تعیین می گردد

 نیـز یـا   ) یا دریچه هاي اعتباري بانک مرکـزي (تسهیالت بانک مرکزي به بانک ها
نامیـده مـی شـود و یـا     » خط اعتباري«با قرارداد صورت می پذیرد که اصطالحا 

در رابطـه  . نام دارد» اضافه برداشت«اینکه بدون قرارداد می باشد که اصطالحا 
با خطوط اعتباري معموال نرخ سود به صـورت ترجیحـی توسـط دولـت تعیـین      

.می شود

   در رابطه با اضافه برداشت بانک ها نیز بانک مرکزي نرخ ثابتی را اعمال مـی کنـد
.  که تابع شرایط اقتصادي نبوده و به صورت غیرسیاستی تعیین می گردد 6



کسـري منـابع در   «یکـی  . اضافه برداشت بانک ها معموال از دو محل شکل می گیرد
.  »عدم تودیع سپرده قانونی به صورت هفتگی«و دیگري » )کلر(اتاق پایاپاي 

   کسري منابع در اتاق کلر بدین صورت است که بانک در اتاق کلر به دلیـل کسـري
منابع نمی تواند چک هایی که متعهد به پاس نمودن آن ها می باشد را تسویه کنـد و  

در این شرایط بانک مرکزي نسبت . به همین دلیل با کسري منابع مواجه می گردد
درصـد   34به پاس نمودن چک ها اقدام نموده و حساب بانک نزد خـود را بـا نـرخ    

در صورتی هم که کسري بانک هـا بـه دلیـل عـدم تودیـع سـپرده       . بدهکار می کند

.  درصد بدهکار می کند 30قانونی باشد، بانک مرکزي معموال حساب بانک را با نرخ 

  عملیات بازار باز نیز صرفا با استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزي انجام می شـود
.  که از منظر فقهی و اقتصادي با اشکاالت و شبهات جدي مواجه است

   همان طور که مالحظه می شود عمال کریدور نرخ سود در بازار بـین بـانکی
کشور به صورت فعال و سیاستی مورد استفاده قرار نمی گیرد و شیوه هـاي  

.فعلی نیز اساسا اجازه مانور به سیاست گذار پولی نمی دهد
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)مرکزي بانک تسهیالت نرخ( کریدور سقف نرخ

)مرکزي بانک هدف نرخ( سیاستی بهره نرخ

)مرکزي بانک نزد سپرده گذاري نرخ( کریدور کف نرخ

نرخ بهره بازار

  بهره نرخ

زمان

. تسهیالت قاعده مند سقف و کف کریدور را شکل می دهند•
.  عملیات بازار باز در داخل کریدور انجام می شود•
.هدف این عملیات نزدیک نمودن نرخ بهره بازار به نرخ هدف بانک مرکزي است•
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   ارزیابی تجارب بانک هاي مرکزي کشورهاي گوناگون در ارائه تسهیالت قاعـده منـد
نشان می دهد که هر چند اصل تشکیل کریدور نرخ بهـره در بـازار پـول تقریبـا در     

مـورد  ) و حتی برخـی از کشـورهاي در حـال توسـعه    (اکثر کشورهاي توسعه یافته 
استفاده قرار گرفته است، اما در عمل تفاوت هایی در اجراي الگو و یا نام گـذاري آن  

. وجود دارد

  تسهیالت وام دهی «به عنوان مثال، بانک مرکزي اروپا، سقف کریدور را با عنـوان

ــایی ــوان   و ) Marginal Lending Facility(» نه ــا عن ــف آن را ب ک
. مطرح می نماید) Deposit Facility(» تسهیالت سپرده پذیري«

 پنجره تنزیـل «در نظام فدرال رزرو، سقف کریدور تحت عنوان «)Discount 
Window  ( بهره پرداختـی بـر روي ذخـایر    «مطرح شده و کف کریدور نیز

نامیـده  ) Reserves Rate(» قانونی و مازاد بانک ها نـزد بانـک مرکـزي   
. می شود

 ،پنجـره تنزیـل   «: از عبـارت  جهت تبیین تسهیالت قاعده منددر کشور سنگاپور

.استفاده می گردد) Two-Sided Discount Window(» دوطرفه
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  با توجه به اینکه در الگوي متعارف کلیه شیوه هاي سپرده پـذیري
ذخایر مازاد بانک ها توسط بانک مرکزي و ارائه تسهیالت توسـط  

قالب حقوقی قرض همراه با شرط بانک مرکزي به بانک ها در 
انجام می شود، قابلیت استفاده در چارچوب فقـه امامیـه و    زیاده

.   قانون عملیات بانکی بدون ربا را ندارد

      به عبارت دیگر، هر چند اصل تشـکیل کریـدور بـر اسـاس نـرخ
ذخایر در بازار پول با هدف سیاست گذاري پولی با اشکال شرعی 
مواجه نیست، اما ابزارها و شیوه هاي عملیاتی مـورد اسـتفاده بـا    
فقه اسـالمی سـازگاري نـدارد و الزم اسـت الگوهـاي جـایگزین       

.اسالمی بدین منظور طراحی گردد 12
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  بیع نقد و اجاره مجدد اسناد دارایی هاي غیرمنقول

بانک ها

بانک 

مرکزي

بانک تجاري 
داراي کسري  

منابع بیع نقد اسناد دارایی ها همراه با اجاره مجدد

)درصد 36(منابع نقد با نرخ سقف 
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  بیع دین(تنزیل اسناد تجاري بانک ها(

بانک 

مرکزي

بانک تجاري 
داراي کسري 

منابع مجموعه اسناد مطالباتی

)درصد 36(منابع نقد با نرخ سقف 
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 وکالت خاص جهت انعقاد عقود مبادله اي

بانک 

مرکزي

بانک 
تجاري 
داراي 
کسري 

منابع
دریافت اصل و سود در 

سررسید

دریافت اصل و سود در 

سررسید

مشتریان 
خاص 
بانک 

تجاري

منابع نقد با نرخ سقف 

)درصد 36(

منابع نقد با نرخ سقف 

)درصد 36(
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  تشکیل استخر دارایی هاي سودده بانک مرکزي و
سپرده پذیري بر اساس وکالت خاص

بانک  

مرکزي

بانک تجاري 
داراي مازاد  

منابع

)درصد 24(سپرده پذیري منابع با نرخ کف 
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  تنزیل اسناد تجاري بانک مرکزي نزد بانک ها
)  بیع دین(

بانک تجاري 
داراي مازاد 

منابع

بانک 

مرکزي

)درصد 24(سپرده پذیري منابع با نرخ کف 

مجموعه اسناد مطالبات
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 بیع نقد و اجاره مجدد اسناد دارایی هاي
غیرمنقول بانک مرکزي

بانک  

مرکزي

بانک تجاري 
داراي مازاد  

منابع

)درصد 24(سپرده پذیري منابع با نرخ کف 

بیع نقد اسناد دارایی ها همراه با اجاره مجدد
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معیارها

قرض انتفاعی  عقد

قرض الحسنه، وقف و (

)غیره

عقود مشارکتی 

  مشارکت، مضاربه(

)و غیره

  مرابحه،(عقود مبادله اي 

)اجاره و غیره

معیارهاي 

فقهی

ضوابط فقهی عمومی

ضوابط فقهی اختصاصی

 

معیارهاي 

اقتصادي

حداقل ریسک

دوره زمانی کوتاه مدت

قطعی و از پیش تعیین شدهسود نرخ 

و بسط پایه پولی قبضقابلیت 

نقدشوندگی

قابلیت معامله در بازار

قابلیت وثیقه گذاري
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، بیش از سی کشوراز اوراق بهادار بانک مرکزي جهت )2008سال (بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول •
).IMF, (2008), “ISIMP Survey Database”, Washington: IMF(سیاست گذاري پولی استفاده می کردند 

. اوراق بانک مرکزي صرفا در شرایط خاص و نبود عمق کافی در بازار پول قابل توصیه است• 23



 صکوك بیع دین بانک مرکزي با فرض عدم
اتحاد مالکیت

بانک 

مرکزي

بانک تجاري 
داراي مازاد 

منابع

انتشار صکوك بر اساس مطالبات از 

دولت، بانک هاي دولتی و خصوصی

جمع آوري منابع
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 صکوك بیع دین بانک مرکزي با فرض اتحاد
مالکیت

. اتحاد مالکیت در روابط بانک مرکزي با بانک هاي خصوصی مشکلی ایجاد نمی کند•

. اتحاد مالکیت منجر به صوري شدن دیون دولت و بانک هاي دولتی به بانک مرکزي می گردد•

بانک 

مرکزي

بانک تجاري 
داراي مازاد 

منابع جمع آوري منابع

انتشار صکوك بر اساس مطالبات 

بانک هاي دولتی از عموم مردم
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 *  انتشار صکوك اجاره به شرط تملیک بر روي
دارایی هاي بانک مرکزي یا دولت

بانک  

مرکزي

بانک تجاري 
داراي مازاد  

منابع

جمع آوري منابع

بیع نقد اسناد دارایی ها همراه با اجاره مجدد
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یافته هاي این گزارش نشان می دهد که:
       می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسـالمی، انـواعی از شـیوه هـاي جـایگزین را جهـت

) تشکیل سـقف و کـف کریـدور نـرخ سـود در بـازار بـین بـانکی        (تسهیالت قاعده مند 
. پیشنهاد نمود

 صـکوك (می توان با استفاده از ظرفیت عقود مبادله اي، انواعی از اوراق بهادار اسالمی (
. را به عنوان جایگزین اوراق قرضه طراحی نمود

آن است که دولـت در بـازار اولیـه اقـدام بـه انتشـار       حالت استاندارد و گزینه اول ،
صکوك جهت تامین مالی نموده و بانک مرکزي با ورود در بازار ثانویه اوراق، به اعمـال  

. سیاست هاي پولی خود اقدام ورزد
 امکان تشکیل بازار ساختاریافته در رابطه بـا صـکوك    کوتاه مدتبا توجه به اینکه در

در نظام مالی کشور فراهم نیست، پیشنهاد می شود بانک ) بازار دیون با کیفیت(دولتی 
مرکزي به صورت موقت اقدام به انتشار صکوك بیع دین و اجاره جهت عملیـات بـازار   

این اوارق می توانند جـایگزین یـا مکمـل اوراق مشـارکت بانـک مرکـزي بـه        . باز نماید
.  حساب آیند 27



با تشکر از صبر و حوصله شما
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