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  تقدیر و تشکر:

هاي علمی اساتید بزرگوارم را ارج نهاده و از استاد  هدایت دانم به موجب این قلم بر خود فرض می

دکتر فرهاد نیلی و و اساتید محترم مشاور آقایان  اندکتر سیدعباس موسویراهنما جناب آقاي محترم 

هاي علمی ایشان  شک هدایت ا داشته باشم. بیکمال تشکر ر آبادي دکتر محمد طالبی و دکتر علی صالح

  در غناي رساله و به سرانجام رسیدن آن نقش به سزایی داشته است. 

ها و  با حمایت  در تمامی لحظات زندگی،از شما از عمق وجود سپاسگذارم که  پدر و مادر عزیزم

علمی فرزندتان به هایتان راه تحصیل علم و دانش را بر من گشودید و همواره پیشرفت  فداکاري

تان بود. امید آنکه از فرزندتان خشنود بوده و از  هاي زندگی ترین دغدغه عنوان یکی از مهم

  هایش به دیده رحمت درگذرید.  کاستی

هایت در طی این مسیر علمی یاریم نمودي و  ها و مشاوره از تو نیز سپاسگذارم که با همدلیهمسرم 

  لمی بودي. همواره مشوق من در رشد و تعالی ع
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  چکیده: 

بین  کوتاه مدت و بازاري است که امکان مبادالت آید ار میاز اجزاي بازار پول به شمیکی بازار بین بانکی 

بازار وام دهند و یا وام ذخایر خود را در این مجاز را فراهم آورده تا بتوانند موسسات سپرده پذیر بانک ها و 

سال از زمان تاسیس آن، علی رغم افزایش حجم  8ران با گذشت بیش از بانکی ریالی ای بازار بینبگیرند. 

معامالتی آن، جایگاه خود را در بازار هاي  مبادالت آن، نتوانسته است با ایجاد تنوع الزم در ابزارها و مکانیزم

ب بازارهاي پولی و مالی موجهاي  اثرگذاري نرخ سود بازار بین بانکی بر نرخ پولی کشور گسترش دهد.

بانکی بر سایر بازارهاي پولی و مالی  شده است تا متولیان این بازارها با نگرش خاصی به اثرگذاري بازار بین

بیاندیشند. هدف این پژوهش آن است تا از طریق آسیب شناسی صورت گرفته بر بازار فعلی بین بانکی و 

مناسب در حوزه هاي  و نیز پژوهشنیز مطالعه ساختار این بازار در کشورهاي غربی و اسالمی از یک سو 

  فقه امامیه نماید. هاي  مالی اسالمی، اقدام به طراحی ساختار جدید بازار بین بانکی مبتنی بر آموزه

نتایج این پژوهش در چند بخش ارائه شده است: در بخش اول به ارزیابی و سنجش عملکرد وضعیت فعلی 

خته شده است. در بخش دوم به مطالعه آخرین وضعیت بازار بازار بین بانکی و آسیب شناسی این بازار پردا

بین بانکی در برخی کشورهاي غربی و اسالمی اشاره شده است. در بخش سوم که به طراحی ساختار جدید 

بازار بین بانکی اشاره دارد، ضمن استفاده از نتایج آسیب شناسی بازار بین بانکی داخلی و مطالعات سایر 

است تا ساختار این بازار از طریق طراحی ابزارهاي جدید منطبق با مالی اسالمی، تعیین کشورها، تالش شده 

هاي  ها و مدل این بازار از جمله نحوه تعیین نرخ سود، تعیین ضمانتهاي  وظایف و عناصر آن و مکانیزم

ن پژوهش در اجرایی ابزارهاي معرفی شده در ساختار جدید بازار بین بانکی، طراحی گردد. روش تحقیق ای

اي گردآوري شده است  مرحله اول، استفاده از روش توصیفی است که محتواي آن با مراجعه به منابع کتابخانه

استنباطی بر روي منابع فقهی و مالی، به استخراج و تحلیل مطالب مرتبط  -و سپس از طریق روش تحلیلی

اصلی این بازار و همچنین هاي  مولفهپرداخته شده است. در بخش دوم براي طراحی ساختار، ابزارها، 

نظران  راهکارهاي پیشنهادي و تبیین حدود و ثغور موضوع از طریق روشهاي پیمایشی و مصاحبه با صاحب

مرحله پرشسنامه  3فقهی، مالی و پولی استفاده شده است. در مرحله سوم با استفاده از نظرات کارشناسان، 

طریق روشهاي آماري، به تجزیه و تحلیل آنها و همچنین نگارش طراحی و پس از جمع آوري نتایج آن از 

  اصلی آن پرداخته شده است.هاي  نتایج آن در قالب طراحی ساختار جدید بازار بین بانکی با تاکید بر مولفه

    

وق الدین، اسناد خزانه اسالمی، صند گذاري متقابل، بیم بانکی، فقه امامیه، سپرده بازار بین هاي کلیدي: واژه

  گذاري مشترك بازار پول، توافقنامه بازخرید اسالمی. سرمایه
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  102............................................................................................................................  کاگاماس مضاربه اوراق) 2-2-2-4-2-6

  104.........................................................................  )یاسالم حواله اوراق(یاسالم شده رفتهیپذ ياعتبار اسناد) 2-2-2-4-2-7

  106........................................................................................................................  معامله قابل یاسالم اوراق) 2-2-2-4-2-8

  106.................................................................................................................  یاسالم یخصوص یبده اوراق) 2-2-2-4-2-9

  107..........................................................................................................................................  رهن قرارداد) 2-2-2-4-2-10

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ج 

  108.......................................................................................................................نگارا بانک اجاره صکوك) 2-2-2-4-2-11

  110.....................................................................................................................  يمالز یاسالم خزانه اسناد) 2-2-2-4-2-12

  111..................................................................................................................................  کاال مرابحه برنامه) 2-2-2-4-2-13

  113  ..........................................................................................  ياندونز یبانک نیب یپول بازار) 2-2-2-5

  116  ....................................................................................  متعارف یبانک نیب یپول بازار) 2-2-2-5-1

  117....................................................................................................  ياندونز انکب مدت کوتاه یبده یگواه) 2-2-2-5-1-1

  117...........................................................................................................................................  سپرده یگواه) 2-2-2-5-1-2

  118...........................................................................................................................................  يتجار اوراق) 2-2-2-5-1-3

  118......................................................................................................................  معکوس دیبازخر نامه توافق) 2-2-2-5-1-4

  118...............................................................................................................................  پول بازار هادارب اسناد) 2-2-2-5-1-5

  119  ..............................................  ياندونز یبانک نیب بازار در هیتسو و ها پرداخت نظام) 2-2-2-5-2

  120  ....................................................................  ياندونز در یاسالم یبانک نیب پول بازار) 2-2-2-5-3

  121........................................................................................  ياندونز بانک یاسالم مدت هکوتا یبده یگواه) 2-2-2-5-3-1

  122...................................................................................................................................................  صکوك) 2-2-2-5-3-2

  122.................................................................................  ياندونز یاسالم یپول بازار يبند میتقس و گرانیباز) 2-2-2-5-3-3

  123  ....................................................................................................رانیا در یبانک نیب بازار تیوضع) 2-3

  123  ......................................................................................  یبانک نیب بازار يکارکردها و اهداف) 2-3-1

  127  .....................................................................  رانیا در یالیر یبانک نیب بازار بر حاکم مقررات) 2-3-2

  130  ......................................................................................  یبانک نیب بازار در يمرکز بانک نقش) 2-3-3

  130  ....................................................................یبانک نیب بازار در یپول يها استیس ياجرا) 2-3-3-1

  130  ......................................................................................................  باز بازار اتیعمل) 2-3-3-1-1

  131  .................................................................................................  یقانون سپرده نسبت) 2-3-3-1-2

  131  ......................................................................................................  مجدد لیتنز نرخ) 2-3-3-1-3

  131  ................................................................................................  باز بازار شبه اتیعمل)2-3-3-1-4

  132  ......................................................................................  ایران در یپول سیاست يابزارها) 2-3-3-2

  132  ................................................................................  یپول استیس مستقیم يابزارها) 2-3-3-2-1

  132.......................................................................................................................  ینکبا سود يها نرخ کنترل) 2-3-3-2-1-1

  132..........................................................................................................................................  ياعتبار سقف) 2-3-3-2-1-2

  133  ...........................................................................  یپول استیس غیرمستقیم يابزارها) 2-3-3-2-2

  133..................................................................................................................................  یقانون سپرده نسبت)2-3-3-2-2-1

  133...................................................................................................................  يمرکز بانک شارکتم اوراق) 2-3-3-2-2-2

  133........................................................................................................  يمرکز بانک نزد ها بانک ویژه سپرده) 2-3-3-2-2-3

  134  ...........................................................  یبانک نیب بازار مقررات نیتدو و کنترل و نظارت) 2-3-3-3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 د 

  135  ............................................................................................  یبانک نیب بازار در سود نرخ) 2-3-3-4

  135  ..................................  یبانک نیب بازار در ضمانت و سکیر کنترل خصوص در اقدامات) 2-3-3-5

  135  .............................................................  یبانک نیب بازار اعضا و گرانیباز به مجوز ياعطا)2-3-3-6

  136  ...................................................................................  یانکب نیب بازار در میمستق تیفعال) 2-3-3-7

  136  ...........................................................................................  یبانک نیب بازار ییاجرا التیتشک) 2-3-4

  139  ........................................................................  يآمار عملکرد و رانیا در یبانک نیب يبازارها) 2-3-5

  139  ......................................................................................................  يارز یبانک نیب بازار) 2-3-5-1

  141  .......................................................................................................  یالیر یبانک نیب بازار) 2-3-5-2

  141  ..........................................................  يگذار هیسرما سپرده صورت به وجوه عیتود) 2-3-5-2-1

  142.........................  یبانک نیب بازار در يهگذاریسرما سپرده صورت به وجوه عیتود نهیزم در ها بانک عملکرد) 2-3-5-2-1-1

  144...................................................................  یبانک نیب بازار اتیعمل در یدولت و یخصوص يها بانک سهم) 2-3-5-2-1-2

  145...................................................................................................  زمان مدت حسب بر يگذار سپرده سهم) 2-3-5-2-1-3

  147......................................................................................................  یبانک نیب بازار در مرجع نرخ عملکرد) 2-3-5-2-1-4

  148...........................................................  يگذار هیسرما سپرده صورت به وجوه عیتود در يمرکز بانک نقش) 2-3-5-2-1-5

  149...........................................................  يگذار هیسرما سپرده صورت به وجوه عیتود یشرع و یفقه يمبنا) 2-3-5-2-1-6

  151  .................................................................................................  نید فروش و دیخر) 2-3-5-2-2

  152...............................................................................................................  نید دیخر یشرع و یفقه يمبنا) 2-3-5-2-2-1

  153................................................................................................................  نید فروش و دیخر يها چالش) 2-3-5-2-2-2

  154  ...............................................................  سپرده یگواه و مشارکت اوراق معامالت) 2-3-5-2-3

  156  ..............................................................................  مختلف يکشورها یبانک نیب بازار سهیمقا) 2-3-6

  159  .................................................................................................................................  فصل خالصه) 2-4

  161  ...................................................................................  قیتحق يمتدولوژ. سوم فصل

  162  .............................................................................................................................................  مقدمه) 3-1

  162  .............................................................................................................  پژوهش واعان يبند میتقس) 3-2

  163  ..........................................................................................  پژوهش در استفاده مورد قیتحق روش) 3-3

  165  ..............................................................................................................................  قیتحق سواالت) 3-4

  165  ..........................................................................  اطالعات يگردآور ابزار و روش ق،یتحق مراحل) 3-5

  165  ......................................................................  یاکتشاف مطالعات قیطر از اطالعات يدآورگر) 3-5-1

  166  ...................................................  )پرسشنامه و مصاحبه قیطر از( پژوهش ينظر یمبان طرح) 3-5-2

  166  ................................................................  ها پرسشنامه یطراح ضرورت و اهداف نییتع) 3-5-2-1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ه 

  167  .........................................................  آنها ییروا و اعتبار سنجش و ها پرسشنامه یطراح) 3-5-2-2

  168  ....................................................................................................  هاپرسشنامه اعتبار) 3-5-2-2-1

  168  .......................................................................................................  پرسشنامه ییروا) 3-5-2-2-2

  168......................................................................................................................  ها پرسشنامه يصور ییروا) 3-5-2-2-2-1

  169....................................................................................................................  ها پرسشنامه ییمحتوا ییروا) 3-5-2-2-2-2

  190  ...................................................................  ها پرسشنامه لیتکم يبرا متخصصان به ارائه) 3-5-2-3

  190  ........................................................................................................اطالعات لیتحل و هیتجز) 3-5-3

  191  .......................................................................  پیشنهادها ارائه و گیري یجهنت اطالعات، تفسیر) 3-5-4

  191  .....................................................................................)موضوعی و مکانی زمانی،( تحقیق قلمرو) 3-6

  191  ....................................................................................................قیتحق مشکالت و ها تیمحدود) 3-7

  192  .................................................................................................................................  فصل خالصه) 3-8

  193  ...........................................رانیا یبانک نیب بازار دیجد ساختار یطراح. ارمچه فصل

  194  .............................................................................................................................................  مقدمه) 4-1

  194  ........  یبانک نیب یفعل بازار يچالشها انیب و یشناس بیآس قیطر از موجود وضع لیتحل و هیتجز) 4-2

  197  ...........  عضو يبانکها و يمرکز بانک انیم موجود روابط منظر از یبانک نیب بازار يها چالش) 4-2-1

  200  ..................................عضو يها بانک انیم موجود روابط منظر از یبانک نیب بازار يها چالش) 4-2-2

  202  .......................  مفقوده يندهایفرا و ابزارها ها،نهاد فقدان منظر از یبانک نیب بازار يها چالش) 4-2-3

  204  .........................................................  یبانک نیب بازار قیطر از یپول مباحث یفقه لیتحل و هیتجز) 4-3

  204  ............................................................................  یبانک نیب بازار در یفقه موضوعات لیتحل) 4-3-1

  209  ..................................................  یبانک نیب بازار در موجود ينهادها انیم وابطر یفقه لیتحل) 4-3-2

  210  .....................  آن یفقه لیتحل و یبانک نیب بازار در يتجار يها بانک نیب مبادالت نحوه) 4-3-2-1

  212  ......  آن یفقه لیتحل و ینکبا نیب بازار در يمرکز بانک و يتجار يها بانک نیب مبادالت نحوه) 2- 2- 3- 4

  218  ............................................................................................  یبانک نیب بازار دیجد ساختار یطراح) 4-4

  218  .....................................................................  دیجد ساختار در الزم ينهادها لیتحل و هیتجز) 4-4-1

  221  ........................................................  دیجد تارساخ در الزم ينهادها فیوظا لیتحل و هیتجز) 4-4-2

  222  ....................................................................................................................يمرکز بانک) 4-4-2-1

 مقررات، ،ياستراتژ مجموعه نیتدو و یبانک نیب بازار شئونات هیکل بر ناظر مقام نقش) 4-4-2-1-1

  223  ..............................................................................................  دیجد ياستانداردها و ها دستورالعمل

  223  .................................................  یبانک نیب بازار گرانیباز به تیفعال مجوز يواگذار) 4-4-2-1-2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 و 

  223  ................................................................  بازار ياعضا يها تیفعال نحوه بر نظارت) 4-4-2-1-3

  224  ..................................................  یبانک نیب یکیالکترون معامالت جامع سامانه جادیا) 4-4-2-1-4

  224  ...................................................  یبانک نیب بازار قیطر از یپول يها استیس ياجرا) 4-4-2-1-5

  225  .......................................................  یبانک نیب بازار عملکرد از گزارشات انواع هیته) 4-4-2-1-6

  225  ........................................................................  یبانک نیب بازار يبرا شاخص نیتدو) 4-4-2-1-7

  225  ............................................................  بهادار اوراق کردن یکیالکترون روند توسعه) 4-4-2-1-8

  226  .........................................................................  یبانک نیب وجوه نیتام مرجع نیآخر)4-4-2-1-9

  226  ...........  يمرکز بانک روز نیاعتبارب يها استیس کاهش يبرا مناسب طیشرا جادیا) 4-4-2-1-10

  227  ...............................  یبانک نیب بازار در يمرکز بانک میمستق ریغ و میمستق تیفعال) 4-4-2-1-11

  227  ...........................................................................................  یبانک نیب بازار اتیعمل اداره) 4-4-2-2

  228  .................................................................................................  بازار تیریمد واحد) 4-4-2-2-1

  228  ..................................................................................................  بازار اتیعمل واحد) 4-4-2-2-2

  228......................................................................................................  )معامالت اتاق( معامالت انجام بخش) 4-4-2-2-2-1

  229.........................................................................................................................................  یبانیپشت بخش) 4-4-2-2-2-2

  229.............................................................................................................................................  هیتسو واحد) 4-4-2-2-2-3

  229........................  يمرکز بانک کمک با اداره نیا توسط یبانک نیب بازار ازین مورد یاتیعمل يها سامانه جادیا) 4-4-2-2-2-4

  231  ............................................................................  سود نرخ نییتع و یطراح تهیکم جادیا) 4-4-2-3

  231  ...........................................................  یبانک نیب زاربا توسعه و پژوهش یتخصص تهیکم) 4-4-2-4

  232  ........................................................................................................یشرع نظارت تهیکم) 4-4-2-5

  233  ...............................................................  ها بانک سکیر تیریمد و يبند رتبه مؤسسات) 4-4-2-6

  234  ........................................................................................  یبانک نیب يکارگزار مؤسسات) 4-4-2-7

  235  .................................................................................  یبانک نیب بازار سپرده مهیب صندوق) 4-4-2-8

  236  ................................................................................  دیجد ساختار در استفاده مورد يابزارها) 4-4-3

  237  ................................................................................  ها بانک متقابل يگذار هیسرما سپرده) 4-4-3-1

  241  .....................................................  يمرکز بانک تیریمد با ها بانک تقابلم يگذار سپرده) 4-4-3-2

  246  .....................................................................................  معامله قابل سپرده یگواه اوراق) 4-4-3-3

  248  ............................  یبانک نیب بازار در معامله قابل سپرده یگواه اوراق کارکرد نحوه) 4-4-3-3-1

  252  .....  یبانک نیب بازار در معامله قابل سپرده یگواه اوراق سود لیتحل و يگذار متیق) 4-4-3-3-2

 در معامله قابل سپرده یگواه انتشار در سکیر تیریمد و يبند رتبه موسسات نقش) 4-4-3-3-3

  252  ..................................................................................................................................یبانک نیب بازار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  253  .............  یبانک نیب بازار در معامله قابل سپرده یگواه انتشار در يمرکز بانک نقش) 4-4-3-3-4

  253  .........................  معامله قابل سپرده یگواه بازار توسعه در کارگزار موسسات نقش) 4-4-3-3-5

  254  .........................................................................................................  یاسالم خزانه اسناد) 4-4-3-4

  255  ..........................  یبانک نیب بازار در یاسالم خزانه اسناد خصوص در یفقه دگاهید) 4-4-3-4-1

  257  ............................................  رانیا یبانک نیب بازار در یاسالم خزانه اسناد يریبکارگ) 4-4-3-4-2

  258...........................................................  یبانک نیب بازار در یاسالم خزانه اسناد واسطه بدون فروش و دیخر) 4-4-3-4-2-1

  260................................................................................  یاسالم دیبازخر نامه توافق در خزانه اسناد يریبکارگ) 4-4-3-4-2-2

  263  ........................................................................  پول بازار مشترك يگذار هیسرما صندوق) 4-4-3-5
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  83  ..............................  آن یپول و یمال نظام در يمالز یاسالم یبانک نیب یپول بازار ارتباط و گاهیجا: 2- 31 شکل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  84  ...............................  )متعارف و یاسالم( يمالز نگارا بانک توسط شده نیتام ینگینقد زانیم: 2-32 شکل

  84  ...............................................  ابزارها حجم اساس بر نگارا بانک توسط شده نیتام ینگینقد: 2-33 شکل

  84  .....................................  )یاسالم و متعارف( يمالز یبانک نیب بازار در ابزارها از کیهر سهم: 2-34 شکل

  85  ..........................................................يمالز یاسالم یبانک نیب يابزارها معامالت حجم روند: 2-35 شکل

  86  ...........................................  يمالز یاسالم یبانک نیب پول بازار يابزارها کل گردش در مانده: 2-36 شکل

  87  ..................................................................  2014 تا 2007 سال از KLIBOR شبانه نرخ روند: 2-37 شکل

  87  ......................................................................  يمالز متعارف یبانک نیب بازار يها نرخ نیانگیم: 2-38 شکل

  89  ........................................................................  يمالز یاسالم یبانک نیب بازار شبانه نرخ روند: 2-39 شکل

  89  ......  )يمالز يمرکز بانک یاسالم و متعارف یپول اسناد( يمالز یبانک نیب بازار يها نرخ روند: 2-40 شکل

  91  ...........................................................................................  يمالز در یبانک نیب مضاربه دنیفرا: 2-41 شکل

  92  ......................................................................  شبه کی یبانک نیب مضاربه معامالت حجم روند: 2-42 شکل

  95  .......................................................  )نگتیر ونیلیم(یبانک نیب بازار در عهیود معامالت حجم: 2-43 شکل

  97  ...............................  مرابحه عقد اساس بر) GII(یدولت يگذار هیسرما اوراق یاتیعمل ساختار: 2-44 شکل

  98  ..........................  نهیالع عیب عقد اساس بر) GII( یدولت يگذار هیسرما اوراق یاتیعمل ساختار: 2-45 شکل

  100  ..............................................................  يالزم نگارا بانک یاسالم یپول اسناد انتشار ندیفرآ: 2-46 شکل

  101  ............................................  )یراسالمیغ و یاسالم( نگارا بانک یپول اسناد معامالت حجم: 2-47 شکل

  101  ................................................................................  يمالز نگارا بانک یپول اسناد بازده نرخ: 2-48 شکل

  103  ...............................................................................................  کاگاماس انتشار یاتیعمل مدل: 2-49 شکل

  106  ................  )نگتیر ونیلیم(یاسالم شده رفتهیپذ ياعتبار اسناد معامالت ساالنه حجم روند: 2-50 شکل

  RM(  .......................................................  108 1000 به ارقام( یرهن يقراردادها معامالت حجم: 2-51 شکل

  109  .........................................................  يمالز يمرکز بانک اجاره صکوك اوراق یاتیملع مدل: 2-52 شکل

  110  ...............................................................................  يمالز یاسالم خزانه اسناد انتشار ندیفرآ: 2-53 شکل

  111  .............................................................................................  کاال مرابحه برنامه انتشار ندیفرا: 2-54 شکل

  112  ..................................................................................................................کاال همرابح سپرده: 2-55 شکل

  112  .....................................................................................................  کاال مرابحه يگذار هیسرما: 2-56 شکل

  114  ...........................................................................................  ياندونز یبانک نیب بازار يها نرخ: 2-57 شکل

  116  ..................................................  )یاسالم و متعارف( ياندونز یبانک نیب بازار یاتیعمل مدل: 2-58 شکل

  121  ..................................................................  ياندونز یاسالم یبانک نیب بازار روابط و گاهیجا: 2-59 شکل

  144  ..................................................  1394 تا 1388 سال از یالیر یبانک نیب بازار معامالت آمار: 2-60 شکل
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  227  ...................................................................................  هاستایس و بازارها نیب تعامالت نحوه: 4-1 شکل

  243  ........................  یالیر یبانک نیب بازار در يمرکز بانک تیریمد با ها بانک متقابل يگذار سپرده: 4-2 شکل

  250  ............................................  رانیا یبانک نیب بازار در معامله قابل سپرده یگواه یاتیعمل مدل: 4-3 شکل

  259  ..............................................................یبانک نیب بازار در یاسالم خزانه اسناد مبادله و انتشار: 4-4 شکل

  261  ...................  یاسالم دیبازخر نامه توافق قالب در یاسالم خزانه اسناد فروش نخست؛ مرحله: 4-5 شکل

  262  ......................  یاسالم دیبازخر نامه توافق قالب در یالماس خزانه اسناد دیبازخر دوم؛ مرحله: 4-6 شکل

  270  .......................................  یبانک نیب بازار در پول بازار مشترك يگذار هیسرما صندوق گاهیجا: 4-7 شکل

  282  .......................................  رانیا یبانک نیب بازار در یاسالم دیبازخر نامه توافق یاتیعمل يمدلها: 4-8 شکل

  284  .....................................................................  جانبه سه یاسالم دیبازخر نامه توافق اول مرحله: 4-9 شکل

  285  ..................................................................  جانبه سه یاسالم دیبازخر نامه توافق دوم مرحله: 4-10 شکل

  286  ..............................................................  معکوس یاسالم دیبازخر نامه توافق نخست مرحله: 4-11 شکل

  287  ...................................................................  معکوس یاسالم دیبازخر نامه توافق دوم مرحله: 4-12 شکل

  294  ................................................................  یالیر یبانک نیب بازار در سود نرخ دوریکر ستمیس: 4-13 شکل

  306  ................................................................................  رانیا یلایر یبانک نیب بازار دیجد ساختار: 5-1 شکل
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


