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 پژوهشکده پولی و بانکی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 01 پالك آفریقا، بزرگراه ابتدای آرژانتين، ميدانتهران: 

 01841-4494: پستی صندوق 0109494000: کدپستی
www.mbri.ac.ir 

 کند.نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیشده در این مقاله متعلق به دیدگاه و نظرات ارائه 

  باشکد، ليکن استااده ا  نتای  این مقاله با ککر منع  بالمان کليه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشککده پولی و بانکی می  

 است.
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 حوزه تأمین مالیبررسی آمار و اطالعات 

 0مجيد عينيان

 2امينه محمود  اده

 

 دهیچک

 و عرضککه با مرتعط اطالعاتی هایبانک عنوان به را  یر موارد توانمی ایران در موجود ایداده مناب  در جسککتجو اسککا  بر

 هایشککرکت» شککام  شککدهفهرسککت هایها ا  طریق شککرکتهای سکک خ درد بنهاهداده کرد: معرفی مالی مناب  تقاضککای

در دستر   کشور هایبانک بردی «اعتعاری سعد» و «برتر شرکت چهارصد» ،«تهران بهادار اوراق بور  در شکده پذیرفته

 اطالعات اینکه با «کشککور صککنعتی بزرگ هایکارگاه بررسککی» و «کشکور  صککنعتی هایکارگاه ا  آمارگيری» طرح .هسکتند 

 وانتمی را دانوار بخش هایداده. ندارند را مالی بخش با ارتعاط امکان کنند،می فراهم حقيقی بخش هایفعاليت ا  مناسعی

 هاداده این ا . یافت شده اجرا 0۸84 سال در که «ایران شکهری  مناطق در مالی ددمات به دانوارها دسکترسکی  » در طرح

 حسککا  هایداده» همازون سکک خ در نهایت در. کرد اسککتااده غيرشککرکتی بخش توليد مالی تأمين بررسککی برای توانمی

 دعملکر هایگزارش» همچنين و «مختلف عقود و اقتصادی هایبخش تاکيک به بانکی تسهيالت هایداده» ،«وجوه جریان

 مان رویدادهای بخش رسد بانک داده جامعی که امکان بررسی هممجموع به نظر میدر . دارند وجود نيز «کشور هایبانک

بنابراین بررسککی کم ی سککا وکارهای انتقال اثر ا  بخش مالی به حقيقی  .مالی و حقيقی را فراهم کند در دسککتر  نيسککت

نهاد ذاری کنند. در نتيجه پيششده سياستهتوانند بر معنای مشاهدات مدونگيران بخش مالی نمیشود و تصميمميسر نمی

 ای کشور تدوین و اجرایی شوند.داده های جدیدی برای گسترش بانکهای آماری و پرسشنامهشود طرحمی
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 مقدمه 

دهنده سککياسککتهذار برای تعيين وضککعيت و   ترین ابزارهای یاریموق  یکی ا  مهماتکا، مرتعط و بههای قاب  اسککتااده ا  داده

د، های دود بر فعاليت اقتصادی را بررسی کنی و اعتعاری برای آنکه بتواند نتای  تصميماسکت. سکياستهذار پول  سکياسکتهذاری   

است. اهميت دسترسی به این اطالعات در آن است که  و تأمين مالی نيا مند تجزیه و تحلي  همزمان اطالعات مربوط به توليد

های آماری سکککادتار مالی را توان بر اسکککا  آنها درباره نيا های مالی بخش توليد به صکککورت مدون ارهارنظر کرد، ویژگییم

 شده درباره رفتارهای مالی کارگزاران اقتصادی را استخراج نمود. شنادت و وقای  مشاهده

کاهش سکک خ فعاليت و حتی به د ر افتادن اسککتمرار تواند سککع  ها به مناب  مالی میمحدودیت اعتعاری و عدم دسککترسککی بنهاه

ها و در نتيجه تقاضای آنها برای مناب  اعتعاری تواند سادتار مالی بنهاهفعاليت آنها شکود. تعيين دسکتوری قيمت در با ارهای مالی می  

دون توجه گيری سياستی بصميمرا تغيير دهد. در نعود اطالعات، سياستهذار قادر به تشخيص علت محدودیت اعتعاری بنهاه نيست. ت

تواند سکع  شکدت محدودیت اعتعاری یا فاصکله گرفتن با ار ا  وضکعيت تعادلی شود. بنابراین در ادتيار داشتن     به وضکعيت با ار، می 

ر بخش و اعتعاری ب یهای پولتواند منشأ شنادت سا وکار انتقال اثر سياستهای مالی فعالين اقتصکادی می های مرتعط با تصکميم داده

 حقيقی شود و امکان سياستهذاری مناس  را فراهم سا د.  

وری آبه جم  کشورها سع  شده بسياری ا گيری تصکميم  برتر ، سکا گارتر و جام  تردقيقهای دادهدهنده به اثر بهعودباور 

ا هآوری دادهجم برای المللی های بينسا مان شوند.المللی در این راستا همسو ی بيناسکتانداردها لی پردادته و با اهای مداده

کنند. در  مينه موضکوع دسترسی به ابزارهای تأمين  ا  تجار  کشکورها اسکتااده کرده و آنها را به کشکورهای دیهر منتق  می   

چهونهی همچنين  مالی و مناب عرضه و تقاضای های سمت دادهو تحلي  آوری جم جهت ای در های گستردهنيز فعاليت مالی

های داده مرتعط با موضککوع موجود در ایران در ادامه این یادداشکت به معرفی پایهاه   0شکود. ارتعاط این دو با همدیهر انجام می

 دهد. های مرتعط ارائه میآوری دادهها پيشنهاد سياستی در مورد جم پردا د و در نهایت با توجه به وضعيت دادهمی

                                                           
معموالً اطالعاتی  هادادهاین د. نشوآوری میآمارگيری جم  و در فرایندها مالی همچون افراد، دانوارها و بنهاه شود که ا  سمت کاربران ددماتهایی گاته میدادههای سکمت تقاضکا به   داده -1

 هو با هزین هستند برهای سمت تقاضا اغل   ماند. آمارگيرینشواین ددمات به چه متقاضيانی ارائه می کنندمشخص میو  را فراهم نمودهاستااده ا  ددمات مالی  و ميزان غنی ا  چهونهی

 در طول  مان قاب  مقایسه نيستند.  و لزوماً شوندتهيه میباال 

های سمت عرضه در س خ دادهایجاد بانک . معموالً آیندبه دست میدرد و دیهر مؤسسات مالی  ها، مؤسسات تأمين مالیمالی همچون بانک کنندگان ددماتهای سمت عرضه ا  تأمينداده

های سمت عرضه اغل  به صورت داده. پذیردصورت میگيری مستمر های مرکزی( برای مؤسکسکات تحت نظارت و ا  طریق گزارش  کننده مالی )همچون بانکتوسکط نهاد تنظيم و کشکوری  

های مؤسسات مالی( و در اکثر مواق  فقط )بجز آمارگيری هستندها اغل  به صورت همازون ولی این داده ،شکوند و دسکترسکی به آنها هزینه و  مان کمتری نيا  دارد   آوری می مسکتمر جم 

 دهند.مالی به ویژه تأمين مالی غيررسمی را ا  دست می دهند و در نتيجه دیهر مناب  مهم تأمينکننده مالی گزارش مید که به نهاد تنظيمنگيرهایی را دربرمیسا مان
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 های داده موجود در ایرانفی پایگاهمعر 

 دهد اطالعات  یادی ا  جزئيات رفتارهای مالی کارگزاران اقتصادی در ایران در دستر  نعوده و بخش عمدهها نشان میبررسی

س پ های مالی فعالين اقتصادی را ندارند.هستند که توانایی نمایش جزئيات تصميم شکده فزونهای هماطالعات مربوط به داده

شککوند. های اطالعاتی موجود به ادتصککار در این گزارش معرفی میای موجود در ایران، فهرسککت بانکا  جسککتجوی مناب  داده

 گذارد. در ادتيار می های مرتعط با تأمين مالیتصویری کلی ا  مجموعه داده 0شک  

های بندی کرد. در ادامه ابتدا دادهکننده دسککتهجایهاه نهاد ارائهتوان بر اسککا  دو شککادص سکک خ تجمي  و  ها را میداده

اوراق بهادار تهران، چهارصد شرکت برتر و سعد اعتعاری  شده در بور های پذیرفتهشکده شکام  شرکت  های فهرسکت شکرکت 

های صککنعتی مارگيری ا  کارگاهطرح آ»شککده های معرفیشککوند. دسککته بعدی مجموعه دادههای کشککور م رح میبردی بانک

مالی در مناطق شهری  دسترسی دانوارها به ددمات هستند. سپس طرح« های بزرگ صنعتی کشوربررسی کارگاه»و « کشکور 

ها، بر اسا  اطالعات عه ا  دادهبخش غيرشرکتی معرفی شده است. این مجمو توليد برای بررسی تأمين مالی 0۸84ایران سال 

های حسککا  جریان وجوه، اند. در نهایت، در سکک خ همازون دادهآوری شککده ا  سکک وح درد )دانوار و بنهاه( فراهم آمدهجم 

 اند.های کشور معرفی شدههای عملکرد بانکهای اقتصادی و گزارشبانکی به تاکيک بخش های تسهيالتداده

در ایران مالی تأمین تقاضای و عرضه سمت هایداده مجموعه -1 شکل  
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 شدهفهرست هایشرکت هایداده 

ها بردی یا همه اطالعات مندرج در های ایران وجود ندارد، بردی ا  سا مانبنهاه آوری و ارائه ترا نامهبا آنکه نهادی برای جم 

توان به سککا مان مدیریت صککنعتی، کنند یا در ادتيار دارند. ا  آن جمله میها را منتشککر میهای مالی تعدادی ا  بنهاهصککورت

 اشاره کرد. و دولتی های دصوصیاوراق بهادار تهران و بانک سا مان بور 

 IMI1۰۰، برتر هایشرکت

شرکت برتر ایران را محاسعه و  011های مالی های برتر ایران بخشکی ا  نسکعت  شکرکت  بندیسکا مان مدیریت صکنعتی با هدر رتعه  

برای  0۸42بندی در سککال افزایش یافته اسککت. این رتعه 911شککده به های بررسککیهای ادير تعداد بنهاهکند. در سککالمنتشککر می

توان ا  این های سکمت تقاضاست. می آید ا  جنس دادهگيرد. اطالعاتی که ا  این بانک داده به دسکت می شکانزدهمين بار صکورت می  

های شادص 0ه کرد. جدول ها استاادهدهنده عملکرد بنهاهای نشاناطالعات برای سادتن چارچوبی برای تعيين س خ معقول نسعت

ی های پولها و تأثير بخش حقيقی ا  سياستبنهاه دهد که به تنهایی برای پاسخ به نيا  نقدینهیشده در این طرح را نشان میبررسکی 

  و اعتعاری کافی نيستند.

 IMI-1۰۰ بندیهای مقایسه و رتبهشاخص -1جدول 

 هاشاخص بندیعنوان دسته

 شرکت های اندا ه و رشدشادص

فددرو  رشدددد -
  

 فرو  سرانه -

 دارایی -

 دارایی رشد -

 تعداد کارکنان -

 اشتغال رشد -

 های سودآوری و عملکردشادص

 سودآوری -

 سود رشد -

 فرو بازده  -

 بازده دارایی -

 بازده ارز  ویژه -

 گرد  دارایی -

 نسبت مالکانه -

 های صادراتشادص
 صادرات -

 سرانه صادرات -

 های نقدینهیشادص

 نسبت جاری -

 نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به فرو  -

 نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به سود عملیاتی -

 های بدهیشادص
 نسبت بدهی -

 نسبت پوشش هزینه بهره -

 های با ارشادص

 ارز  بازار -

 بازده بازار حقوق صاحبان سهام -

 P/Eنسبت  -

 P/Bنسبت  -

 http://imi111.imi.ir/SitePages/AboutPlan.aspxمنع :        

http://imi100.imi.ir/SitePages/AboutPlan.aspx
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 اوراق بهادار تهران شده در بورسپذیرفتههای شرکت

کند. این اطالعات شده در بور  و فرابور  را منتشر میهای پذیرفتهاوراق بهادار تهران اطالعات مرتعط با شرکت سکا مان بور  

، صورت سود و  یان و صورت جریان وجوه نقد( های مالی )ترا نامهشوند. ا  آنجا که صورتنيز اطالعات سکمت تقاضا محسو  می 

و محدودیت  ها، عوام  مؤثر بر تأمين مالیتوان به سککؤاالتی دردصککوخ سککادتار مالی بنهاههسککتند، میها در دسککتر  این بنهاه

ها نيز قاب  های اعتعاری در این مجموعه ا  بنهاهها پاسککخ داد. به عالوه بررسککی سککا وکار انتقال اثر سککياسککت  اعتعاری این بنهاه

بنابراین در قيا  با  اند وشککدهها، حسککابرسککی های مالی این بنهاهاجراسککت. مزیت اسککتااده ا  این اطالعات آن اسککت که صککورت

داری شده در بور ، نمونه تورشهای فهرستو دقت باالتری دارند. با این حال، نمونه آماری بنهاه ها شاافيتنهاهاطالعات سکایر ب 

رود ترند و احتمال میهای ایرانی بزرگاندا ه ا  متوسککط بنهاهشککود،  یرا مشککاهدات آن ا  نظر  های ایرانی محسککو  میا  بنهاه

اشد. ا  شده بيشتر بهای مالی حسکابرسی   مالی بيرونی به علت فعاليت در بور  و شکاافيت باالتر صکورت  دسکترسکی آنها به مناب  

 تواند تعميم نتای  به بخش شرکتی ایران را با مشک  مواجه سا د.  سوی دیهر تعداد آنها محدود است که در مجموع می

 های کشورسبد اعتباری بانک

ط آوری اطالعات مرتعها و اشخاخ حقيقی، نسعت به جم های اع ایی به بنهاهی ریسک سعد وامهای کشور، به منظور ار یاببانک

لف های مختها، در بانکای سعد اعتعاری مشتریان حقوقی بانککنند. بانک دادهها اقدام میهای مالی شکرکت با فعاليت و تصکميم 

توان انتظار داشت با گذر  مان، این اند. با این حال میوری شدهآمتااوت اسکت و بسکته به نيا  هر بانک اقالم داصکی در آن جم    

اند، آوری شدههای داده، که در سمت عرضه اعتعار جم تر شکوند. در حال حاضکر اطالعات موجود در این بانک  های داده غنیبانک

 تنها قادرند بخش کوچکی ا  سؤاالت مرتعط با سادتار مالی بخش شرکتی را پاسخهو باشند.  

 های صنعتی کشورطرح آمارگیری از کارگاه 

های صنعتی نار( و آمارگيری ا  کارگاه 11های صنعتی بزرگ )باالی مرکز آمار ایران ساالنه طرحی آماری شام  سرشماری کارگاه

و تکنولوژی  توليد سکککادتار ، نيروی کار و مواد اوليه،هاهزینهدرآمدها، کند که اطالعات فراوانی در مورد اجرا میرا نار  11 تا 01

ها تعداد  یادی ا  این بنهاه است. بخش صنعت سادت ار ش افزوده ،هاا  این دادها  موارد اصلی استااده . شودرا شام  می هابنهاه

آوری شکده توسکط مرکز آمار تصویر   اطالعات جم  شکوند. با اینکه های کوچک و متوسکط محسکو  می  طعق تعاریف جهانی بنهاه

 بنهاه مسکککوت هسککتند و  های مربوط به تأمين مالیگذارند، در مورد تصککميمها در ادتيار میهای توليدی بنهاهدقيقی ا  فعاليت

 رسان نيست. ها یاریتوان گات این مجموعه داده در پاسخ به سؤاالت تأمين مالی بنهاهمی
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 های بزرگ صنعتی کشور بررسی کارگاه 

های بزرگ صنعتی و فروش بنهاه آوری اطالعات توليددایره آمار صکنعتی اداره آمارهای اقتصکادی بانک مرکزی هر فصک  به جم    

ماهه تاکنون به صورت سه 0۸1۸و ا  سال  استپردا د. این طرح آماری به شکک  سرشماری  یا بيشکتر می  کارکن نار 011ارای د

کککک مقدار و ار ش توليد یا فروش و  محصککول و موجودی انعار»، «مشککخصککات»آوری شککده شککام  اطالعات جم گيرد. انجام می

ثابت و هزینه استهالك  تغييرات دارایی»و در نهایت « اشتغال، مزد، حقوق و مزایای کارکنان»، «موجودی انعار محصکوالت کارگاه 

و د کنآوری نمیهای صنعتی جم بنهاه اطالعاتی در مورد تأمين مالی ،پرسشنامه این طرح آماریشود. می« در سال مالی گذشته

 استااده نيست.های مالی کارگزاران اقتصادی قاب  در نتيجه در پاسخ به سؤاالت مرتعط با تصميم

 13۳۱مالی در مناطق شهری ایران سال  دسترسی خانوارها به خدمات 

مالی، طرح بررسی  دانوارها به عنوان بخشکی ا  متقاضکيان ددمات   اطالعاتبانک مرکزی به منظور دسکتيابی به   0۸88در سکال  

دسترسی به ددمات مالی در مناطق شهری ایران را در دستور کار قرار داد. هدر اصلی طرح، بررسی ميزان دسترسی دانوارها به 

 :دددمات مالی در مناطق شهری ایران بود. جهت ني  به این هدر موارد  یر بررسی ش

 ميزان آشنایی دانوارها با مااهيم مالی .0

 مالی ميزان استااده دانوارها ا  ددمات .2

 مالی شنادت عوام  تأثيرگذار در استااده دانوار ا  ددمات .۸

 مالی شنادت مشکالت موجود در دسترسی به ددمات .9

يم تقسقاب  و توليدی  مصرفی، مسکندر سه دسته شکده توسط دانوارها  دریافت تسکهيالت  موارد اسکتااده  در این طرح آماری

ختی به سهای دیهر که در آمارگيری اندکشور استااده شده در بخشی ا  توليد ،اشخاخ حقيقیبه  ی توليدی اع اشدههااست. وام

 هایهای واماند. با بررسککی دادهغيررسککمی( کوچک ا  این تسککهيالت اسککتااده نموده  های )عمدتاً. بنهاهقاب  پيهيری دواهند بود

ت به دس به تأمين مالی بخش غيرشرکتیتوان اطالعاتی )هرچند اندك( در مورد دسکترسی  توليدی میشکده در مصکارر   اسکتااده 

 آورد. 

 وجوه انیحساب جر 

 یو مال يرمالیغ هایگذارییهشککده، نوع و نحوه سککرما يزمناب  تجه يزاناسککت که در آن م یآمار یوجوه چارچوب یانحسککا  جر

. با شککودینشککان داده م یدوره مال یکدر طول  ینهاد یهاو بخش یاقتصککاد مل یما اد مناب ، برا یا یکسککر يزان)مصککارر( و م

ا   یمال تأمينبه  یبا چه روش و ابزار مال ی،کسر یدارا ینهاد یهاروشکن سادت بخش  توانیوجوه م یاناسکتااده ا  حسکا  جر  



 
 

۱ 

 

)مناب  و  یهترا کننده حسا  سرما ( که در واق  قلم-) يریگ/ وام )+( یدهاند. دالص وامما اد اقدام نموده یدارا ینهاد یهابخش

 .دهدرا نشان می يندوره مع یکدر طول  یواحد نهاد یک( مناب  -) یکسر یا( است، ما اد )+( يرمالیمصارر غ

 مالی دوره طول در کسری دارای نهادی واحدهای که مشکخص کرد  توانمی وجوه جریان حسکا   ا  اسکتااده  با مشکخص  طور به

 نهادی هایبخش دیهر طرر ا . اندکرده مالی تأمين ابزار کدام ا  استااده با و نهادی واحد کدام ا  را نيا شان مورد وجوه بررسی، مورد

ا   یتدر نها ینهاد یهاا  بخش یک کدام نتيجه در و اندبرگزیده مالی گذاریسککرمایه منظور به را هاییروش چه مالی، ما اد دارای

 اند.  مناب  بردوردار شده ینا

منتشکر شکده، شام     یرانا یاسکالم  یجمهور یکه توسکط بانک مرکز  0۸8۱تا  0۸44 یهاوجوه سکال  یانحسکا  جر  یاجزا

« مؤسسات یردانوار و سا»است. « دارج يایبخش دن»و « مؤسسات یردانوار و سا» ،«یعموم يرمالیبخش غ» ،«یمؤسکسات مال »

 و هاشرکت «مؤسسات سایر» بخش دهندهتشکي  جزء ترینعمده. شودیم يمتقس« مؤسسات یرسکا »و « دانوار»دود به دو بخش 

و مشارکت در  یهسرما»، «اوراق قرضه و اوراق مشارکت» عناوین ی. به گاته کارشناسان بانک مرکزهستند دصکوصکی   مؤسکسکات  

 .است یدصوص یهامورد شرکتدر  يايتیاطالعات باک حاوی «بلندمدت یهاوام»و « مدتکوتاه یهاوام»، «هاشرکت

 (ریال یلیون)م 13۳6 سال در مؤسسات سایر مصارف و منابع وجوه، جریان جدول -2جدول 

 اقالم مالی  و غيرمالی
 سایر  مؤسسات

 مصارر مناب 
201٬102٬0۱4 اندا  نادالصپس   
19۸٬014٬44 اندا  دالصپس    
042٬81۸٬۱4 استهالك    

201٬102٬0۱4 جم  مناب  غيرمالی   
1۸۱٬448٬229  تشکي  سرمایه ثابت نادالص  

412٬12۱٬82  گذاری در سادتمانسرمایه   
8۸9٬240٬092  آالتگذاری در ماشينسرمایه   

10۸٬444٬021  تغيير در موجودی  
-491٬1۱4٬08  های نامشهوددالص درید  مين و دارایی  

۸11٬428٬۸24  جم  مصارر غيرمالی  
-141٬40۱٬0۱1  گذاری مالیسرمایهدالص   

 1٬1۱1٬۱21  های دیداری ار یار  و سپرده
 ۸4٬811٬109  های ار یسایر سپرده

 ۸4٬991٬9۸9  های دیداری ریالینقد و سپرده پول
 ۱٬00۱٬242 -21۱٬488 های ریالیسایر سپرده

 2٬۱1۰٬434 15٬36۳ اوراق قرضه و اوراق مشارکت



 
 

۳ 

 

 اقالم مالی  و غيرمالی
 سایر  مؤسسات

 مصارر مناب 
 0٬۱80٬0۱۱  های دولتیشرکت

 0٬124٬2۱8  مؤسسات مالی 
  01٬۸۱8 دانوار و سایر مؤسسات

  01٬۸۱8 سایر مؤسسات
 ۱٬62۳٬۳۳2 3۳٬۰11٬5۱5 هاسرمایه و مشارکت در شرکت

 ۸٬809٬440 ۸10٬۱۸4 مؤسسات مالی 
 ۸٬809٬440 ۸8٬414٬4۸8 سایر واحدهای نهادی 

 ۸٬809٬440 ۸8٬414٬4۸8 سایر مؤسسات
  5۳٬۱63٬5۳۳ مدتهای کوتاهوام
  14٬4۱۸٬148 مؤسسات مالی 
  165٬444٬۱15 های بلندمدتوام
  0۱1٬999٬401 مؤسسات مالی 

 1۱٬661٬5۳5 -4٬623٬5۰۰ هاپردادتاسناد تجاری و پيش
 0۱٬112٬111 -9٬۱2۸٬111 اسناد قاب  تنزی  دادلی 

 0٬014٬1۸1  هاپردادتپيش
 15۰٬361٬61۱ 16۳٬152٬2۳4 سایر م العات

 9٬14۱٬481 0۱8٬411٬۱۸۸ ریالی -دادلی  
 -12٬200 -448٬۸94 ار ی -دادلی  
 09۱٬۸04٬19۸  دارجی 

 266٬۱۳۰٬۳63  ک  مصارر مالی
  42۱٬5۰۱٬۰52 ک  مناب  مالی

 

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ی،جداول اصل -( 0۸8۱-0۸44منع : حسا  جریان وجوه ایران )

 يرمالیاندا ( و مصکککارر غ)پس يرمالیشکککام  مناب  غ يرمالیاقالم غ ابتدا ینهاد یهاا  بخش یکهر  یوجوه برا یانجدول جر در

نشککان داده  یمال یدر ابزارها يرمالی. تااوت مناب  و مصککارر غشککودیوارد م یمل یهاحسککا  ا ( یموجود ييرو تغ گذارییه)سککرما

 ،«یار  یهاسپرده سایر» ،«یار  یدارید یهاار  و سپرده»ند ا : اععارت دصوصی هایشرکتمورد اسکتااده   یمال ابزارهای. شکود می

و مشککارکت در  یهسککرما» ،«قرضککه و اوراق مشککارکت  اوراق» ،«یالیر یهاسککپرده سککایر» ،«یالیر یدارید یهانقد و سککپرده پول»

 .  «م العات یرسا» و «هاپردادتيشپ» ،«یاسناد تجار» ،«بلندمدت یهاوام» ،«مدتکوتاه یهاوام» ،«هاشرکت

مناب  درصد  ۸4 مالی تأمين ابزار ،هستند یدصکوصک   یهادر مورد شکرکت  يايتیاطالعات باک یدارابردی ا  اقالم باال چند  هر

 یهابخش م العاتو  یوجوه ا  تااوت انعاشککت بده یاناسککت که اعداد جداول جر ینا یهر. موضککوع مهم ديسککتمشککخص ن یمال



 
 

۳ 

 

شککده و قع  ا   یافتسککال در که در طول یمدتبه طور مثال وام کوتاه يجهو در نت آیندیدو سککال به دسککت م  یمختلف در انتها

 .  شودمی های بلندمدتیابد، عاملی که سع  افزایش سهم نسعی وامیانعکا  نم این جداول درشده  یهسال تسو یانتها

ابزار بخش  یعنیم العات تأمين شده است،  یرمناب  ا  سمت سادرصد  81 ا  بيش 0۸80تا  0۸44 هایسال در مجموع در

ها را های جدول جریان وجوه در تعيين وضعيت مالی بنهاهعاملی که استااده مؤثر ا  داده. يستمشخص ن یا  تأمين مال یبزرگ

 . (0کند )نمودار با مشک  مواجه می

 )درصد(           (13۳6 تا 13۱۱ سال) خصوصی هایشرکت مالی منابع تأمین ابزارهای سهم -1 نمودار

 

 محاسعات تحقيق ک( 0۸8۱ک0۸44منع : حسا  جریان وجوه ایران )

 يتا  وضع یکل یریتصو کشوری، همازون س خ در مالی سادتار م العه برایوجوه  جریان یهادادهتوان گات در مجموع می

 .کندیآن ارائه م یتأمين مال یو ابزارها یبخش شرکت یتأمين مال

  

1

01

21

۸1

91

11

۱1

41

0۸44 0۸48 0۸44 0۸81 0۸80 0۸82 0۸8۸ 0۸89 0۸81 0۸8۱

(موسسات مالی)وام های بلندمدت 

(موسسات مالی)وام های کوتاه مدت 

(سایر موسسات)سرمایه و مشارکت در شرکت ها 

(سایر موسسات)اوراق قرضه و اوراق مشارکت 
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 های مختلف اقتصادشبکه بانکی به بخش غیردولتی حسب بخش مانده تسهیالت 

ها و بانک مانده تسککهيالت»ی و اعتعاری، در بخش متغيرهای پول 0«های  مانی اقتصککادیبانک اطالعات سککری»در پایهاه اینترنتی 

های ارائه شده است. مانده تسهيالت به تاکيک بخش« های مختلف اقتصکاد به بخش غيردولتی حسک  بخش  مؤسکسکات اعتعاری  

گذاری مستقيم و مشارکت سرمایه»، «سادتمان و مسکن»، «و معدن صنعت»، «کشاور ی»، «و متارقه با رگانی دادلی، ددمات»

( و 0۸84تا  0۸9۱( و در تواترهای ساالنه )ا  0۸4۸)ا  سکال  « صکادرات »( و 0۸42)تا سکال  « سکایر ( »0۸42)تا سکال  « حقوقی

ا  ادتصاخ تسهيالت ای، تصویری کلی ( گزارش شکده اسکت. به دلي  سک خ همازونی، این منع  داده   0۸84تا  0۸48فصکلی )ا   

غيربانکی نيز  اعتعاری مؤسسات و هابانک هایبدهی و هادارایی کند. اطالعات ماهانه دالصهها و مؤسکسکات اعتعاری ارائه می  بانک

 در سایت بانک مرکزی قاب  دستر  است.

 گزار  عملکرد نظام بانکی کشور 

ها و مؤسککسککات مالی و سککال گذشککته تمامی بانک 1شککام  اطالعات « گزارش عملکرد نظام بانکی کشککور»مؤسککسککه عالی بانکداری، 

اع ایی و م العات به تاکيک  مانده تسککهيالت»، «ها و حقوق صککاحعان سککهامبدهی»، «هادارایی»اعتعاری شککام  آمارهایی در مورد 

، «تعداد شع »، «المللیهای ار ی و بينفعاليت»، «الوصولو مشکوك مانده م العات سکررسيدگذشته، معوق »، «های اقتصکادی بخش

کند. مانده تسککهيالت اع ایی و را منتشککر می« سککود و  یان»و « نيروی انسککانی»، «مندی ا  فناوری بانکداری الکترونيکميزان بهره»

تاکيک شده و « صادرات»، و «با رگانی و ددمات»، «سادتمان و مسکن»، «و معدن صنعت»، «کشکاور ی »های م العات برای بخش

های  مانی اقتصادی بانک مرکزی های بانک اطالعات سریجزئيات بيشکتری ارائه نهردیده است. در این مجموعه اطالعاتی مشابه داده 

های مختلف اقتصککادی ا  تسککهيالت شککود. در مجموع بجز تصککویری کلی ا  سککهم بخشها ارائه میسککاالنه و به تاکيک بانکبا تواتر 

 .  بخش شرکتی را ندارد تأمين مالی ، این مجموعه داده توانایی پاسخهویی به سؤاالت در حو هها و مؤسسات اعتعاریبانک

                                                           
1- http://tsd.cbi.ir   

http://tsd.cbi.ir/
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 شنهادیپ و یریگجهینت 

بجز  رسککدشککرکتی به نظر می بخش مالی تأمين مورد در ایران در های موجودگرفته، روی دادهصککورت هایبررسککیتوجه به  با

 درها شرکت یدر مورد تأمين مال یجامع که اطالعات نسعتاًو فرابور  اوراق بهادار  در بور شکده  فهرسکت  یهاشکرکت  یهاداده

 در موضوع یاطالعات کاف ی،اداده مناب  سایر شوند،می محسکو   ایرانی هایبنهاه ا  داریتورش مجموعهو العته  گذارندمی ادتيار

   ندارند. یتأمين مال

 دهد، ارائه ایرانی هایتشرک ا در س خ درد  يقیکه اطالعات دق مالی سکادتار  بررسکی  جهت مناسک   داده کمعود به توجه با

ر اسا  ب. ایجاد شوند یبخش شرکت یاالت در حو ه تأمين مالؤبه س برای پاسخهویی مناسعی ایداده هایپایهاه شکود توصکيه می 

تأمين مالی کس  اطالع ا  سا وکار  یدر راستا شکود یم يشکنهاد پهای تأمين مالی بخش شکرکتی در سکایر کشکورها    م العه داده

تی های سککادتار مالی بخش شرکو اسکتااده ا  مناب  مختلف تأمين مالی، تعيين ویژگی  ها، نحوه مواجهه آنها با نيا  نقدینهیبنهاه

موجود در  یرآما یهابه طرح های جدیدالؤسی و اعتعاری، های پولایران و همچنين چهونهی اثرپذیری بخش توليدی ا  سياست

 د.  گردناجرا  جدیدی یآمار یهاطرح یا شوند افزوده کشور

 شود:یارائه م یر  يشنهادهایراستا پ یندر ا

تعداد  شودیم يشکنهاد پ: رانیا یاسکالم  یجمهور یبانک مرکز یبزرگ صکنعت  یهاکارگاه یگسکترش پرسکشکنامه بررسک     -

افه اض یبزرگ صنعت یهاکارگاه یها به پرسشنامه بررسکارگاه ینا یدر مورد تأمين مال اطالعبرای کس  ال ؤسک  یمحدود

 شود. 

 انکب یصنعت یآمارها اداره توسط «یمالتأمين  یبه ابزارها یبزرگ صنعت یهاکارگاه یدسترس یبررس» یانجام طرح آمار -

کشور  یبزرگ صکنعت  یهادر کارگاه یتأمين مال یهاروش یابیار  یجام  برا یطرح آمار یک شکود یم يشکنهاد پی: مرکز

 یهمان جامعه آمار یو رو یبزرگ صککنعت یهاکارگاه یبررسکک یبار در کنار طرح آماریکسکال   1 تا ۸هر  و ی شکود طراح

 انجام گردد.  

 یبا همکار یجهانبانک : رانیا در یاتوسعه بانک کیبه کمک « یبانک جهان یشکرکت  یهایبررسک » یانجام طرح آمار -

 یآمار ، طرح«يسانهل المل ينو ارت توسعه ب»، و «آمریکا درونبانک توسعه »، «و توسعه یبا سا  یبرا ییبانک اروپا»

کند. مناس  است در یاجرا م يوهش یککشور به صورت استاندارد و به  020در  2111را ا  سکال   «یشکرکت  یبررسک »

 یابانک توسعه یک یتو با حماشود  يهته یطرح آمار یک ی،طرح آمار ینروش ا با اسکتااده ا  پرسشنامه و  يزن یرانا

  .گردداجرا  یصندوق توسعه مل یاو معدن  بانک صنعت
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 ي بنهاه، ترک هاییژگیا  و یو در موضوعات مختلا استمتااوت  یو ددمات یصنعت یهابنهاه یطرح برا ینرسکشنامه ا پ -

 هایویژگی به توجه با. کندیم یآوراطالعات جم  يررسکککمیراب ه با دولت و اقتصکککاد غ ها،ینهکار، فروش و هز يروین

 رد آماری طرح این ا  استااده برای. شودنمی استااده دولت به وابسکته  یا دولتی مؤسکسکات   ا  سکؤاالت، در تهيه این آمار 

 .باشد کشور داد  شرایط با آن ت عيق به نيا  شاید ایران،

  مرکز آمار ا يریکه آمارگینبا ا: رانیا آمارمرکز توسط  کشور یصنعت یهاکارگاه ا  یريگسکترش پرسکشکنامه طرح آمارگ    -

ها کارگاه ینا یدر مورد تأمين مال یاطالعات یدارد ول ینار کارکن( پرسکککشکککنامه ماصکککل 01 ی)باال یصککنعت  یهاکارگاه

)که اطالعات  0۸4۸االت پرسشنامه سال ؤبه س هاکارگاه یدر موضوع تأمين مال تیاالؤس مناس  است. کندینم یآورجم 

 ( اضافه شود.کندیم یآوررا جم  0۸42سال 
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 های پژوهشیفهرست گزار 

 نویسندگان /نویسنده گزار کد  عنوان

13۳3 

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 دهحمید زمان زا MBRI-PR-93034 13۳3دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزار  ادواری 

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 13۳3گزار  ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میسمی MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

  اده،فاطمه نجایمحمدحسين رحمتی، سيدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حسین حمید زمان زاده

 توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (13۳3ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزار  ادواری 

 MBRI-PR-93023 (13۳3تابستان  ) گزار  فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (13۳3ماه آبان) گزار  ماهانه پیش بینی تورم

 ابراهیمیسجاد  MBRI-PR-93021 (13۳3ن گزار  فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-93019 (SEEAIRANن))حساب اقماری محیط زیست ایرا سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

هابر ترازنامه بانک بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 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 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

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

 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 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

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

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفرو  معرفی  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 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 

13۳2 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181600&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181600&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181600&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181573&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181558&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181558&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181558&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181557&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181556&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181548&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181548&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181548&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181519&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181507&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181475&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181474&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181450&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181412&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181403&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171363&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171358&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171357&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171356&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171355&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171348&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171345&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171329&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171322&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171309&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171290&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171266&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171250&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=171187&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171154&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171115&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=171088&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161078&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=161075&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151039&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151038&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=151022&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=150988&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/?PageName=News&ID=150987&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9228.pdf
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 نویسندگان /نویسنده گزار کد  عنوان

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 13۳۰-136۰ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 13۳2-13۳1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (13۳1-13۳۰ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (13۳1-13۳۰های 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(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

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

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارز  پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی 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 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (13۳۰و  13۳۳های 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 تولیدشاخصتحلیل 

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

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

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

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

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

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

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزار  دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیبانکمدیریت ریسک در 

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 ی اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزار  اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

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

13۳1 

 حسین میسمی MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزار  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 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 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

13۳۰ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (13۳۰) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (13۳۰)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (13۳۰) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.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/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/MBRI9215.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
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 نویسندگان /نویسنده گزار کد  عنوان

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (13۳۰) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (13۳۰) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (13۳۰) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (13۳۰) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (13۳۰) بهار مالیات تورمی دالر

13۳۳ 

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

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

 منجمیمهدی  MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

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

 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

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

 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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