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 چکیده

ها به حفظ نسبت کفایت سرمایه با هدفی فراتر از دستیابی به سالمت بانکی و با توجه به ضرورت تحقق الزام بانک

شورها از زمان ابالغ توافق سرمایهنامهثبات مالی در ک شورهای مختلف  ۱ی بال ی  ست. در ایران  اجرادر ک شده ا

سرمایهنامههای ناظر بر توافقنامهسال از ابالغ بخش ۱۱نیز پس از گذشت  شبکه ۱ی بال ی  ضروری به  ی بانکی، 

ستیابی الزام بانک ست میزان د سرمایه در تحقق هدف ثبات مالی ا سبت کفایت  ها به از دیدگاه الزام بانک ‐ها به ن

ارزیابی از طریق تحلیل چگونگی ت دیل این . شررودبررسرری  ‐ های بانکییتافزایش سرررمایه و کاهش ریسررا ف ال

ی مورد بررسرری نسرربت کفایت های رکود و رونق در نمونههایی که در هر یا از دورهی بانکنسرربت کفایت سرررمایه

 دهی تأمین شرری رکود اخیر هدف ثبات مالدر دوره فقطاند، بیانگر این نکته اسررت که ی خود را افزایش دادهسرررمایه

ها به کاگر الزام بان ،تربیان دقیقشررود. بهمیها توجیه رفتار مالیم کاهش ریسررا بانک باکه آن نیز تا حدودی  اسررت

های مالی ریسرررا در کنار الزام به افشرررای نسررربت کفایت سررررمایه در  رررورت یسرررختگیرانهمدیریت مناسررر  و 

در کشرور، هدف  ۱ی بال ی کفایت سررمایهنامهتوافق جرایاشرد، تاکنون پس از یا دهه میشرده دنبال حسرابرسری

 گردید.میثبات مالی به قوت تأمین 
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 مقدمه 
سرمایه سال  برایها ی بانکالزام کفایت  ستیابی به هدف ثبات مالی از  ناظران بانکی بال مورد توجه قرار گرفته  یدر کمیته ۱۸۱۱د

سپرده ست. مشکل عدم تقارن اطالعاتی بین بانک و  شکلا ضباط مالی بانکگذاران به  ضرورت افزایش ان مایت از ح برایها گیری 
ت های منتج از عملیاحفظ سرر خ خا رری از سرررمایه جرت کنترل ریسررا ناشرری از خ رپذیری رو،منجر شررد. از این گذارانسررپرده
 .شکل گرفتگری مالی، در قال  الزام تب یت به س خ خا ی از نسبت کفایت سرمایه واس ه
ساس مقدار خ رپذیری اعمالهای پایبند به این توافقبانک ،تربیان دقیقبه سپرده شدهنامه بر ا خ ر انداختن گذاران و بربر منابع 

برقراری ارتباطی منفی بین سرررمایه و ریسررا در  شرردبینی میپیش اند.ثبات مالی ملزم به نگرداری سرر خ خا رری از سرررمایه شررده
ده پس از شررای که در برخی م ال ات تجربی انجام؛ مسررئلهتسررریل کنددر اقتصرراد را به هدف پوشررش ثبات مالی دسررتیابی ها، بانک

 ،بات مالیتأمین هدف ث برایسرمایه  ادبیات موجود در سازوکار ت دیل نسبت کفایت مبناینامه تأیید شده است. بر اعمال این توافق
همراه نی بهی قانوها از طریق افزایش سرررمایهی بانکافزایش نسرربت کفایت سرررمایه یکنندهشررود که بیاننظر گرفته می رویکردی در

ن به های موزویدر ت دیل دارای بیشترهای با وزن ریسکی که راهبرد کاهش داراییطوریهای موزون به ریسا باشد؛ بهکاهش دارایی
 شود.ریسا دنبال 
ه دشرررر نامه در دسررررتیابی به هدف ثبات مالی م ال ات مختلفی انجامارزیابی عملکرد این توافق برای ۱بال  اجرایپس از 

ی های مختلفی مانند سرر خ نسرربت کفایت سرررمایهو با توجه به حوزه . این م ال ات رویکردهای متفاوتی را دنبال کردهاسررت
اندک و زیاد(، چگونگی افزایش سرررمایه )حقوص  رراحبان سرررام یا انتشررار اوراص بدهی بدون  یهای با سرررمایه)بانکبانک 

 پرداخته است.ی بانک ارتباط ریسا و سرمایهبه های رکود و رونق اولویت(، و دوره
ها در قال  سه از ابالغ آن به بانکو مدت زیادی است شده  اجرا ۱ی بال ی سرمایهنامهتوافق ،۱۸۱2در ایران نیز از سال 

زمان زیادی از ابالغ الزام نسرررربت کفایت  ذشررررتبا گ 0 گذرد.می ،مرکزی م ال ات و مقررات بانکی بانک یاداره ینامهبخش
آیا نامه در کشور، از زمان اجرای این توافق گذشته سال۱۱شود که در م رح می پرسشها، این به بانک ۱سرمایه در قال  بال 

یر قرار تحت تأث ،ی کفایت سرررمایهنامههدف ثبات مالی توافق برای دسررتیابی بهها دهی و مقدار خ رپذیری بانکتصررمیم وام
  گرفته است یا خیر.
سخ به این  سشدر پا سرمایه در گروهی از بانکپر سبت کفایت  های مختلف رونق و رکود در ها در دوره، راهبرد ت دیل ن

بندی مناسرربی از دسررتیابی مقام ناظر به هدف از الزام راهبرد جمعاین . ارزیابی شررودمیبررسرری  ۱۸۸۱‐۱۸۱۱ ی زمانیبازه
 دهد.می ها به این نسبت در تأمین ثبات مالی در کشوربانک

سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه 
ها به نسرربت کفایت سرررمایه بر الزام بانک، ضرررورت ۱۸۱2المللی اما با تأخیر زیاد در سررال ی بینمشررابه تجربهنیز در ایران 

ثبات مالی مورد توجه قرار گرفت. با وضررع  یکنندهترین اقدامات تأمینیکی از ابتدایی جرت دسررتیابی به ۱اسرراس الگوی بال 
بی به دستیا شودبینی میپیشها با توجه به قید نسبت کفایت سرمایه گری بانکمحدودیتی بر میزان خ رپذیری ف الیت واس ه

  خوبیهدف را بهاین ارزیابی مقداری این مسررئله میزان تحقق  اما ها حا ررل شررود،گری مالی بانکثبات مالی در کنار واسرر ه
 دهد.نشان می
 یه به کوچکبا توجپردازد. این موضوع میبررسی به ها ی بانکارزیابی راهبرد ت دیل نسبت کفایت سرمایه با یادداشتاین 

در )ت داد اندک مشرراهدات در دسررترس  با زیرا گردد،میسررازوکار در بسررترهای مختلف اقتصررادی ارزیابی  این حجم نمونه،

                                                           
  یو کفایت سررررمایه ،های دولتیبانک یها و مؤسرررسرررات اعتباری، کفایت سررررمایهبانک یپایه یهایی با عناوین سررررمایهنامهدر این خصررروه به آیین ۱

 .شوداشاره می ۱۸۱2در سال  دههای غیردولتی منتشرشبانک
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ت در  ررور ‐ این سررازوکار در دسررتیابی به هدف ثبات مالی ارزیابی دقیق (شررده در دیگر کشررورهامقایسرره با م ال ات انجام
 .ممکن نیست ‐ 0ایهای سرمایهها برحس  ویژگیبندی بانکطبقه

 های ناظر بر اجراینامهی بانکی از زمان اجرای بخشسازوکار، ضروری است مقدار این نسبت در شبکه این ارزیابی دقیق
بت ی بانکی، نسهای ف ال در شبکهی بانک. با توجه به آنکه بر اساس اطالعات مندرج در ترازنامهشوددر ایران بررسی  ۱بال 

نیسررت؛ یادداشررت  همگنی یهای افشررای این نسرربت مجموعهافشررا نشررده یا ت داد سررالها بسرریاری از بانک یکفایت سرررمایه
ضر ستفاده از پایگاه داده حا ساس الگوی مندرج در بخش بانک یبا ا سرمایهنامهمرکزی و بر ا ، مقدار 2های بانکهای کفایت 

 .کندمیمحاسبه  ۱۸۸۱‐۱۸۱۱ هایی بانکی در سالهای ف ال در شبکهبرای هر یا از بانک را این نسبت
ی زمانی به محدودشررردن دوره ی بانک مرکزیمحدودیت زمانی پایگاه داده ماا ،در ایران اجرا شرررده ۱۸۱2از سرررال  ۱بال 

ن ی زمانی چندیدورهاین دلیل آنکه ها منجر شرده اسرت؛ با این حال، بهی بانکمورد اسرتفاده در برآورد نسربت کفایت سررمایه
سرمایه در بانکدربرمیتجاری را  یچرخه سبت کفایت  از  که در هر یا استهایی فراهم گیرد، امکان بررسی راهبرد ت دیل ن
  3اند.ی خود را افزایش دادهنسبت کفایت سرمایه مربوط،های رکود و رونق دوره

 شررررود.ر گرفته میدر نظنرخ رشررررد تولید ناخالخ داخلی بدون نفت متبیر بیانگر چرخه  ،9(۱۸۸۸با اسررررتناد به عینیان )
از . سررتا شررناسررایی شررده 1(۱۸۸۸)عینیان و های تجاری برکچیان گذاری چرخههای زمانی رکود و رونق بر اسرراس تاریخبازه

ستخراج شکل  یهشدالگوی ا صادی در ایران،از چرخه ۱مندرج در  سه دوره توانمی های اقت  ۱۸۱۱:2‐۱۸۱۱:۱ی رکود بر 
کامل  یمورد اسررتفاده دوره ی. ازآنجاکه پایگاه دادهشرردمتمرکز  2:۱۸۸2‐۸:۱۸۸۹، و رکود اخیر ۱۸۸۹:2‐۱۸۱۱:۸رونق 

 .شوددر نظر گرفته میی رکود اخیر دوره (۴:۱۸۸۱و  ۸:۱۸۸۹مشتمل بر )بخشی از این دوره  ،دهدرکود اخیر را پوشش نمی

 
نرخ رشد تولید ناخالخ داخلی  با( روشن( و رونق )نواحی تیرههای رکود )نواحی . دورهشدهم ال ههای رکود و رونق . دوره۱شکل 

 (.۱۸۸۸)عینیان است. منبع: بدون نفت )در د( تصویر شده 

، در هر 6(2۹۱۴) نیاها بر اسررراس الگوی کوهن و اسرررکتیی بانکدر ارزیابی سرررازوکار ت دیل نسررربت کفایت سررررمایه
ی خود نسبت کفایت سرمایه ،)رکود یا رونق( که از ابتدا تا انترای دوره دشوها تمرکز میانکبر گروهی از ب ی تجاریچرخه
باید مقدار متوسرررط وزنی  ،های بانکاند. در تحلیل سرررازوکار ت دیل نسررربت کفایت سررررمایهور مداوم افزایش دادهطرا به

                                                           
 ش سرمایه که در مقدمه اشاره شد.ی اندک و زیاد یا چگونگی افزایهای با سرمایهها در گروهبندی بانکطبقه ۱
 مبتنی است. ۱ی بال ی سرمایهنامهها بر توافقنامهالگوی مندرج در این بخش 2
ی مونهی تأسیس است، از نهای اولیهدهی آنرا در سالنیافتن حجم وامدلیل زیادبودن نسبت کفایت سرمایه که ناشی از افزایشهای تازه تأسیس بهبانک ۸

 اند.حذف شده مورد بررسی
 های ساا اسااتیهای پولی و بانکی اقتصاااا اانا ت لیل ل ویااو ت و لو اا  چالشهای رونق و رکود. در (. وضرر یت  ررنایع در دوره۱۸۸۸عینیان، م. ) 4

 ی پولی و بانکی.(. ترران: پژوهشکده۸2‐۱۸) خ. 
 .۱۸۴‐۱۱۱(، 2۹)۷بانکیت -های پولیپژوهشهای تجاری اقتصاد ایران. گذاری چرخه(. شناسایی و تاریخ۱۸۸۸برکچیان، س. م.، و عینیان، م. ) 5

6 Cohen B. H., & Scatigna, M. (2014). Banks and capital requirements: Channels of adjustment (BIS Working Papers 
No. 443). Bank for International Settlements. 
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این شرررده در هر یا از بندیهای طبقهتبییرات در هر یا از اجزای  رررورت و مخرج نسررربت کفایت سررررمایه برای بانک
مورد بررسی به  یضروری است از نسبت دارایی بانک در پایان دوره ،دهی هر یا از اجزا نیزمحاسبه شود. در وزن هاگروه

 آن دوره استفاده شود.شده از نمونه در های انتخابهای بانککل دارایی
سه سبه و مقای سبت و همچنین یبه این ترتی  با محا  مقدار تبییر در هر یا از ،جرت تبییرات در  ورت و مخرج این ن
ارزیابی میزان پوشررش هدف ثبات  برایوتحلیل سررازوکار ت دیل نسرربت کفایت سرررمایه اجزای  ررورت و مخرج امکان تجزیه

 شود.حفظ این نسبت فراهم میها به بانک کردنمالی از ملزم
سی  پیش شت این از برر شود که با گذ شاره  ست به این نکته ا ضروری ا های کفایت نامهسال از ابالغ آیین ۱۱سازوکار، 

ویژه به) نف ان ورت مداوم محاسبه و به ذیبه را ها این نسبت و اقالم آن، تاکنون بسیاری از بانکدر ایران هاسرمایه به بانک
این  ها استخراج شده استبانک یترین اطالعات مندرج در تارنماکه بر اساس تازه ۱جدول  اند.کردهگزارش ن( گذارانهسپرد

شان می ها گذاری تکمیلی و نیز نظارت مؤثر بر تمکین بانکمرکزی در مقررات بانککردن کوتاهی ،همچنیندهد. واق یت را ن
سررازد که چگونه هدف ثبات مالی در ذیل اجرای مقررات کفایت سرررمایه در می متبادرذهن  بهها این مسررئله را نامهآییناین به 

باشد و  داشتهنالزام قانونی  هابانکبرای نسبت کفایت سرمایه پایبندبودن به که  وض یتیدر  .های ایران دنبال شده استبانک
با را  تواند هدف تثبیت مالیاین نسبت نمی ،یقینبه ؛باشدنشده  لحاظمؤثر  طوردهی و میزان خ رپذیری آنرا بهدر تصمیم وام

 های م  وف به عملیات آنرا پوشش دهد.ها و ریسامحدودکردن خ رپذیری بانک
 
 
 ۱جدول 

 ۱۱۳۱ی بانکی ار سال ارزاابی گزارش نسبت کفاات سنماا  ار شبک 

 ت داد نوع بانک
 اعالم نسبت کفایت سرمایه

 در د ت داد
 ۹ ۹ ۴ دولتیتجاری 

 2۹ ۱ ۵ تخصصی دولتی
 ۸۸٫۸۸ ۱ ۸ شدهخصو ی
 ۱۸٫۸۸ ۱2 ۱۸ خصو ی

 ۴۵٫۱۱ ۱۴ ۸۱ کل
 .0(۱۸۸۸)خوشنود و اسفندیاری  منبع: اااااشت.

ن هایی که در کل آای از بانککه در هر دوره و در نمونه اسررت وتحلیل به این مسررئله توجه شرردهفرض در تجزیهپیشاین با 
 ی قانونی همراه با کاهشاند، اگر افزایش این نسبت از طریق سرمایهی خود را افزایش دادهی زمانی نسبت کفایت سرمایهدوره

ای با وزن ریسرررکی کمتر هدر جرت حرکت به سرررمت دارایی هااین داراییهای موزون به ریسرررا یا تبییر در ترکی  در دارایی
سا مورد انتظار بال  سرمایه به تأمین ثبات مالی منجر ( بوده، در آن دوره الزام بانک2)الگوی مدیریت ری سبت کفایت  ها به ن

ست. در غیر این سرمایهشده ا سرمایه به پوشش هدف ثبات مالی در کشور از دیدگاه  سبت کفایت  ها کی بان ورت، الزام ن
 است.نینجامیده 

در شکل که  2:۱۸۱۱‐2:۱۸۱۱ی رکود ی مورد بررسی شامل دورهبرای اولین دوره از نمونه آمدهدستبهبر اساس نتایج 
 ‐ اندخود را افزایش داده یهایی که در این دوره نسربت کفایت سررمایهشرود در بانکمشراهده می، نمایش داده شرده اسرت 2

و افزایش در  همراه نیسرررتهای موزون به ریسرررا کاهش در دارایی بای قانونی افزایش در سررررمایه ‐انتظار نظری برخالف 

                                                           
سفندیاری، م.، و خوشنود، ز. ) ۱ سه(. وام۱۸۸۸ا سرمایه: مقای بانکیت -های پولیپژوهشهای دولتی و خصو ی در ایران. ی بانکدهی بانکی و کفایت 

۷(2۹ ،)2۱۱‐2۸۵. 
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ویژه از طریق افزایش در سود و زیان انباشته تأمین شده درجه یا و به یی قانونی نیز بیشتر از طریق افزایش در سرمایهسرمایه
 0است.

 
 .۱۸۱۱:2‐۱۸۱۱:۱ ی رکوددوره. سازوکار ت دیل نسبت کفایت سرمایه در ۲شکل 

 ت؛اسرررری بانک بیانگر افزایش ریسررررا وارد بر ترازنامه (که در این دوره افزایش یافته) مخرج نسرررربت کفایت سرررررمایه
شتر از افزایش در داراییافزایش در دارایی کهطوریبه های موزون به ریسا مندرج های موزون به ریسا مندرج در ترازنامه بی

مدیریت مناس   یدهندهنشانهای موزون به ریسا مندرج در ترازنامه ترکی  افزایش در دارایی ،در زیر خط است. همچنین
های موزون به ریسا با در د بیشتر از دارایی ۱۹۹وزون به ریسا با وزن های ممثال، افزایش در دارایی برای. نیستریسا 

 در د و  فر است. 2۹های وزن
گر عدم ها برحس  وزن ریسکی، بیانچگونگی تبییر در ترکی  این دارایی و نیز های موزون به ریساافزایش داراییبنابراین، 

ترکی  افزایش سرمایه و افزایش ریسا منتج از سازوکار  ،رواز اینها بوده و مدیریت مناس  ریسا و افزایش ریسا این بانک
سرمایه سبت کفایت  شانهآنرا ی ت دیل ن سرمایه در این گروه از بانک نیافتنتحقق ین سبت کفایت  ست. بهها بودرسالت ن بیان ه ا

سازوکار ت دیل آن در بانکدقیق این نسبت را  2:۱۸۱۱‐۱:۱۸۱۱کود ی رهایی که در دورهتر، تصمیم نسبت کفایت سرمایه و 
 ، با تأمین ثبات مالی در ت ابق نبوده است.نداافزایش داده

یاری از م ابق بسرر‐ سررازوکار این تر ریسررا پرتفوی در اسررتفاده از نسرربت م البات غیرجاری جرت بررسرری دقیق ،البته
ت خدشررره به ثبا ینتیجه یو تأییدکننده م ال ه موردی زمانی های نمونه در دورهبیانگر افزایش ریسرررا در بانک‐ م ال ات 
 مالی است.

نسرربت  ،هایی که در این دورهدر بانک ،شررودمشرراهده می ۸که نتایج آن در شررکل  مورد م ال هی در دومین دوره از نمونه
 هایاهش در داراییک بای قانونی ، افزایش در سرررررمایهنظریبرخالف انتظار  دوبارهاند خود را افزایش داده یکفایت سرررررمایه

ی درجه یا تأمین شررده ی قانونی نیز بیشررتر از طریق افزایش در سرررمایهنبوده و افزایش در سرررمایههمراه موزون به ریسررا 
 ی، مقدار بیشررررتر افزایش در سرررررمایه از طریق افزایش در سرررررمایهپیش یدوره برخالفاسررررت؛ با این حال در این دوره 

                                                           
 است. گیری حباب قیمتی در این دورهرران و شکلاین نتیجه در ت ابق با شواهد تجربی دال بر رونق شدید بازار بورس اوراص برادار ت ۱
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ی رونق ها در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در دورهافزایش توانایی بانک یدهندهنشانکه است   ورت گرفتهشده پرداخت
 ی رکود قبل است.دوره برخالف

 
 .۱۸۸۹:2‐۱۸۱۱:۸ ی رونق. سازوکار ت دیل نسبت کفایت سرمایه در دوره۱شکل 

های موزون به خود افزایش دارایی یهای نمونه در راهبرد ت دیل و افزایش نسرررربت کفایت سرررررمایهبانک ،در این دوره نیز
های اند. همچنین در ت دیل داراییخود را افزایش داده یاند که از این دیدگاه، ریسرررا م  وف به ترازنامهریسرررا را دنبال کرده

دهی آنرا افزایش یافته ریسررا م  وف به ف الیت وام ،و در مجموع اندنکرده اجراموزون به ریسررا، مدیریت مناسرر  ریسررا را 
ات مالی ای جز خدشه به ثبافزایش سرمایه در کنار افزایش ریسا در راهبرد ت دیل نسبت کفایت سرمایه، نتیجه ،رواست. از این

 ینندهتأییدک ‐ عنوان شرراخخ ریسررابه ‐ اسررتفاده از متبیر نسرربت م البات غیرجاری در این گروه ،. همچنیندارددنبال نرا به
 .تسهااین گروه از بانک ینرایی عدم تأمین ثبات مالی در راهبرد ت دیل نسبت کفایت سرمایه یافزایش ریسا و نتیجه
( مندرج در ۴:۱۸۸۱‐۸:۱۸۸۹های اخیر )سال یی مورد بررسی در دورهآمده برای آخرین گروه از نمونهدستبر اساس نتایج به

خود را  یهایی که نسبت کفایت سرمایهبانک دوباره، است وقوع پیوستهشود در این دوره که رکود شدیدی بهمشاهده می ،۴ل شک
شده در رویکرد دنبالبرخالف  اند؛ با این حالزیاد کردههای موزون به ریسا خود را اند، هم مقدار سرمایه و هم داراییافزایش داده

خود دنبال  یی درجه دو را جرت افزایش سرررمایهی رکود اخیر راهبرد افزایش سرررمایهها در دورهقبل، بانک های رکود و رونقدوره
رکودی   یتوضرردلیل این راهبرد بیشررتر به ،اند. البتهمقدار بیشررتری افزایش دادهتجدید ارزیابی دارایی خود را به یو ذخیره اندکرده

 ها در این دوره دنبال شد.ها در بسیاری از بانکگیری حباب قیمتی در بازار مسکن و داراییشدید و شکل
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 .۱۸۸۱:۴‐۱۸۸۹:۸ی رکود . سازوکار ت دیل نسبت کفایت سرمایه در دوره۴شکل 

افزایش یافته که این امر بیانگر افزایش ریسرررا وارد بر  پیشهای مخرج نسررربت کفایت سررررمایه نیز در این دوره همانند دوره
های موزون به ریسا مندرج در ترازنامه بیشتر از طریق افزایش در افزایش در دارایی کهطوریبه است؛های نمونه ی بانکترازنامه
های موزون به ریسا مندرج چگونگی تبییر در ترکی  دارایی ،درج در زیر خط است؛ با این حالهای موزون به ریسا مندارایی

ستهای موزون به ریسا در برخی از اقالم دارایی ها بیانگر کاهش در داراییاین بانک یدر ترازنامه سه با دوره ا  هایکه در مقای
حرکتی در جرت توجه به  ‐ ای موزون به ریسررا حا ررل نشررده بودهکاهش در مقدار داراییو در هیچ وزنی گاه ه هیچک‐  قبل

 شود.تلقی میمدیریت ریسا 
شاهده نمیدر مورد دو قلم دیگر که کاهش در دارایی  سا م سا می همشود های موزون به ری توان به راهبرد مدیریت ری

در د که در این دوره رونق  ۵۹های مسکن با وزن ریسکی ها در مورد وامحباب قیمتی دارایی وض یت. بر اساس کرداستناد 
ها در مقایسرررره با های موزون به ریسررررا در این گروه از دارایی، افزایش در داراییاسررررتداشررررته ای زیادی در ارزش وثیقه

 یهیافتشرردت تحلیلن در این دوره و ریسررا بهمسررک یشرردت ارتقایافتههای با وزن ریسررکی  ررفر از طریق ارزش بهدارایی
 . شودمیهای مسکن تو یف وام

زایش اف یدهندهنشان گذشتههای ها در این دوره در مقایسه با دورهی بانکبندی راهبرد افزایش نسبت کفایت سرمایهجمع
شرررده در ی با رویکردهای دنبالهای موزون به ریسرررا اسرررت که تا حدودسررررمایه و افزایش ریسرررا منتج از افزایش دارایی

. دهدنشان می هادهی بانکشدن سالمت بانکی در تصمیم وامسمت دخیلبه را هاو حرکت بانک استهای قبل متفاوت دوره
ر تصررمیم مبتنی ب و کاهش شرردید ریسررا در این دوره، دهدمیتری درنظرگرفتن نسرربت م البات غیرجاری تصررویر شررفاف

 .دکنمی ز طریق نسبت کفایت سرمایه در سالمت بانکی و ثبات مالی تأییدا را واردشدن نقش ریسا
 فقطی زمانی مورد بررسی شود در دورهمشاهده می 2شده از شواهد تجربی در جدول بندی نتایج استخراجبر اساس جمع

 ت دیل نسرربت کفایت سرررمایه در ها به قید سرررمایه مبتنی بر اتخاذ راهبردی دری رکود اخیر به هدف ا ررلی الزام بانکدر دوره
نقش  ۱۸۸۱:۴‐۱۸۸۹:۸ی زمانی ت ابق با ثبات مالی توجه شده است. توجه به این نکته ضروری است که شدت رکود بازه

  ررورت مؤثر به حفظ نسرربتبه را هامرکزی بانک تر، ازآنجاکه در این دوره بانکبیان دقیقداشررته اسررت. به مؤثری در نتیجه
های خاطی با مرکزی در خصرروه بانک بانک ها و مؤسررسررات اعتباریبر بانک نظارت یو ادارهنکرده ملزم  کفایت سرررمایه

سرمایه سبت کفایت  ست، نمیهیچ تنبیری در نظر نگرفته در د  ۱کمتر از  ین شت هدف ا سبت  غاییتوان انتظار دا از الزام ن
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شد. این کفایت سرمایه در شبکه ر مسئله با توجه به فراگیرنبودن افشای نسبت کفایت سرمایه دی بانکی ایران حا ل شده با
 بانک ها و مؤسررسررات اعتباریبر بانک نظارت یو همکاری بیشررتر اداره نیسررتدور از انتظار ( ۱مندرج در جدول ) هابانک

 طلبد.مرکزی را می
 2جدول 

 سازوکار لودال ار مقااس  با هدف ثبات مالی

 ی زمانیدوره
تبییر در 
ی سرمایه
 قانونی

تبییر در 
های دارایی

موزون به 
 ریسا

تبییر در ترکی  
های دارایی

 موزون به ریسا

 برایند اثر
(۱) 

تبییر در 
نسبت 

م البات 
 غیرجاری

 برایند اثر
(2) 

ی رکود دوره
۱:۱۸۱۱‐
2:۱۸۱۱ 

 افزایش افزایش
جرت در 
مدیریت  مخالف

 ریسا

خدشه به ثبات 
 مالی

خدشه به  افزایش
 مالیثبات 

ی رونق دوره
۸:۱۸۱۱‐
2:۱۸۸۹ 

 افزایش افزایش
جرت در 
مدیریت  مخالف

 ریسا

خدشه به ثبات 
 مالی

خدشه به  افزایش
 ثبات مالی

ی رکود دوره
۸:۱۸۸۹‐
۴:۱۸۸۱ 

 افزایش افزایش
 جرتدر 

 مدیریت ریسا

تا حدودی در 
ثبات  جرت

 مالی
 افزایش

 جرتدر 
 ثبات مالی

ی درجه یا و درجه دو در  ورت نسبت کفایت سرمایه است. در ی قانونی تبییر در مجموع سرمایهمنظور از تبییر در سرمایه اااااشت.
ه سمت های با وزن ریسکی بیشتر بکه از دارایی استالگوی مدیریت ریسا  مسیرهای موزون به ریسا در  ورتی تبییر در ترکی  دارایی

حلیل تا )ههای موزون به ریسا و تبییر در ترکی  این داراییتر حرکت شود. توجه به جرت تبییر در داراییهای با وزن ریسکی کمدارایی
؛ و توجه به تبییر در نسرربت م البات غیرجاری 0(۱برایند اثر ) سررتونی قانونی در رفتار مدیریت ریسررا(، در کنار جرت تبییر در سرررمایه

 است. آمده 2(2برایند اثر ) ستونی قانونی در همراه جرت تبییر در سرمایهبه

های سیاستیتوصیه 
زم برای ال یها به حفظ سرمایهکردن بانکتأمین ثبات مالی از طریق ملزم ها به حفظ نسبت کفایت سرمایههدف از الزام بانک

ن ی بانکی تأمیهای م  وف به عملیات اعتباری آنراسررت. این هدف در  ررورتی در شرربکهپوشررش ریسررا منتج از خ رپذیری
 اجرایسال  ۱۱ ی. تجربهشوندها در  ورت تخ ی از این نسبت، مشمول اقدامات نظارتی یا تنبیری خا ی که بانک شودمی

بیانگر  ۱۸۸۱‐۱۸۱۱ یدر ایران در دوره (المللیبین یهای سرررمایهنامهسررخه از توافقاولین ن) ۱ی بال ی سرررمایهنامهتوافق
های ؛ با این حال در آخرین سرررالاسرررتهدف ثبات مالی بر اسررراس سرررازوکار ت دیل نسررربت کفایت سررررمایه  نشررردنتأمین

ته های بانک  ررورت گرفالیتسررمت توجه به ضرررورت ثبات مالی از دیدگاه کاهش ریسررا منتج از ف ، حرکتی بهشرردهم ال ه
اما  ،اسررتدهی سررمت مدیریت مالیم ریسررا و توجه به ثبات مالی در تصررمیم وامها بهاسررت. این امر نویدبخش حرکت بانک

 از این است.غیر واق ی  ینتیجه
ر آخ یها در دورهی بانکبیانگر تجلی اثر این متبیر در ترازنامه گذشررررتههای ها در دورهم البات غیرجاری بانک زیادحجم 

ها منجر پذیری بانکدهی و ریسادن تصمیم وامکرر محدوددکه تقارن آن با وض یت رکودی به تشدید اثر آن  استمورد بررسی 
ها و حتی کاهش نسبت م البات های موزون به ریسا بانکهای داراییشده است. این مسئله با کاهش در حجم بسیاری از گروه

                                                           
 های دوم، سوم، و چرارمبرایند اثر ستون ۱
 های دوم و ششمبرایند اثر ستون 2
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 یسررختگیرانه ررورت مدیریت مناسرر  و  که درکند؛ درحالیتری از مدیریت ریسررا را خلق میمناسرر  غیرجاری آنرا تصررویر
 .شدمیحا ل ن اینتیجهدهی، چنین از وام پیشریسا 

سبت در  ورت الزام قانونی بانک فقط پس، سرمایه وها به ن سا از طریق  کفایت  س  و در حد انتظار ری مدیریت منا
به این نسرربت و عدم مدیریت مناسرر  نکردن ها در  ررورت تمکیندن پیامدهای شرردید بر بانکشررمرکزی و مترت  بانک

حقق تها و بنابراین، دستیابی به هدف ثبات مالی پذیری بانکر میزان ریسادریسا اثربخشی الزام نسبت کفایت سرمایه 
قادیر ماین ها و تأیید بانک یشرردهسررابرسرریهای مالی حنسرربت در  ررورتاین مرکزی به افشررای  الزام بانک ،. البتهیابدمی

 .کندهدف را تسریع این تواند دستیابی به نیز می و مؤسسات اعتباری هانظارت بر بانک یتوسط اداره
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 های پژوهشی فهرست گزارش
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1394 

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال محرابی مهرداد سپه MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکشرکتی در نظامحکمرانی 

 حسین میسمی، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 وسط بانک مرکزی مند تطراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میسمی MBRI-RR-94009 ات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملی

 قلیچ و رسول خوانساریوهاب  MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2114های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2114بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانیاییتحلیل پو

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش 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 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده 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 ی خروجرکود تورمی و راهکارها

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم

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

 حسین توکلیان

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 بیات، مجید عینیان، هومن کرمی ابراهیمی، سعید

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 تبارات شکست بازار اع

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019  خاوری نژادابوالفضل 

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=232054&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=232016&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=221997&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=221981&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=221929&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=221929&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=221929&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181846&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181839&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181839&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181839&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181826&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181825&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181825&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181825&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181819&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181817&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181728&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181728&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181728&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181710&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181710&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181710&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181692&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181634&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181632&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181627&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181627&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181627&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181622&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181614&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=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=181450&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


 
 

11 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

هابررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  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 مختلفروش 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 

1392 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 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 1391-1361ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1391ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1391های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 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 ارزش 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 (1391و  1389های 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: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206 حسین میسمی 

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
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/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
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/MBRI9206.pdf


 
 

12 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

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

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

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

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

ی اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201 حسین میسمی 
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های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111 حسین میسمی 

 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 اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری 

 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 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 

1391 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1391) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1391)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1391) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1391) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1391) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1391) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1391) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1391) بهار مالیات تورمی دالر

1389 

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

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

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش 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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