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 َکٌد. ؽکدٍ پْلی ّ باًکی زا هٌقکط ًویؼدٍ دز ایي همالَ هتقلك بَ ًْیعٌدگاى بْدٍ ّ لصّهاً ًؾس پژُّ دیدگاٍ ّ ًؾسات ازائ 
 باؼد، لیکي اظتفادٍ اش ًتایج ایي همالَ با ذکرس هٌعرـ  کلیَ دمْق هادی ّ هقٌْی ایي اثس هتقلك بَ پژُّؽکدٍ پْلی ّ باًکی هی

 بالهاًـ اظت.
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 ۰۲ای گرَي  ای بر اضاش معیارٌای پایً شمُل مالی در ایران: مقایطً                 
 

 0هجید فیٌیاى                

 

  چکیدي

برا ایري درار دز کؽرْزُای  ؛اُویت دظتسظی بَ خدهات هالی دز کؽْزُای فمیس بس فقرانى اتتورافی پْؼریدٍ ًیعرت

پرط اش بسزظری اُویرت  یادداؼرت. ایري ؼرْد هیایري هْورْؿ لفلرت  اش قورْنًبَ بران ههتْظظ  دزآهد با تْظقَ دزدار

بِعْد ؼوْر هالی برَ بسزظری دظتسظری خاًْازُرای ایساًری برَ  زاُعسدتدّیي یک ُای ؼوْر هالی دز  ؼاخؿ ی هغالقَ

 ی . هقیازُررای هررْزد بسزظرری دز ایرري گررصازغ اش هجوْفررَپررسداشد هیای  خرردهات هررالی بررس اظرراض هٌررابـ ه تلرر  دادٍ

ُررای  . بسزظرری دادٍاظررتهقیرراز هستررـ  ی یررک هجوْفررَاًت رراش ؼرردٍ کررَ  ۰1ؼرروْر هررالی گررسٍّ  یَ ُای پایرر ؼرراخؿ

دُرد ایرساى اش ًؾرس  الوللری پرْر ًؽراى هی ّ ـرٌدّق بیي ،ُای باًک هسکرصی، هسکرص آهراز ایرساى، باًرک تِراًی ازگیسیآه

دظرتیابی برَ  برسای. اظتهغلْبی  دظتسظی فیصیکی خاًْازُا بَ باًک ّ خدهات هالی ّ ًیص دزیافت ّام دز ظغخ ًععتاً

تا ظراشگازی آهازُرای ه تلر  برا  ؼدٍ اظتام اًجام ُای خ هذاظعات هتقددی بس اظاض دادٍ ،ُای اظتاًدازد ؼاخؿ

 ،. دز ًِایرت برس اظراض ایري هؽراُدٍزظیدی لاعقی  ًتیجَ بَ تْاى ُا، ًوی دلیل کوعْد دادٍ بَ ، ّلییکدیگس بسزظی ؼْد

 ؼدٍ اظت. فسوَُای ؼوْر هالی خاًْازُای ایساًی  پیؽٌِادُایی بسای بِتسؼدى کیفیت دادٍ
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ًمقدم  
 تْظرقَ با ایري درار دز کؽرْزُای دزدار ؛بَ خدهات هالی دز کؽْزُای فمیس بس فقانى اتتوافی پْؼیدٍ ًیعتاُویت دظتسظی 

. دظتسظی بَ تأهیي هالی، تصئی اظاظی دز هعازشٍ با فمس ّ زظیدى بَ ؼْد هیایي هْوْؿ لفلت  اش قوْنًه 0بَ بانهتْظظ  دزآهد با
 2.آّزد ازهغراى هری ّ کل التفاد برَ ،ّکازُا ی ّ پیؽسفت زا بسای خاًْازُا، کعبپایدازاظت ّ تاًعَ  ی التفادی ُوَ ُدف تْظقَ

هؤظعرات ّ  شیراد. تقرداد گیسدلساز  هدًؾساشپیػ  ُای افصایػ ؼوْر هالی بیػ ظیاظت بافث ؼدٍ اظت تْتَ بَ ایي هْوْفات
اش « ؼروْر هرالی تِراًی ی دادٍ پایگراٍ » ایري تْترَ اظرت. ی دٌُدٍ ُای هٌتؽسؼدٍ دز ایي هْوْؿ ًؽراى ُای فقار ّ گصازغ تازًوا

هِرن   ی دادٍُرای  الوللی پرْر اش تولرَ پایگاٍ اش ـٌدّق بیي« آهازُای دظتسظی هالی»ّ  3باًک تِاًی )هْظْم بَ گلْبار فیٌدکط(
، 0ی ؼرروْر هررالی پیْظررت  ی فِسظررتی اش هؤظعررات فقررار دز دررْشٍ ظررت. بررسای هؽرراُدٍدز هْوررْؿ دظتسظرری بررَ تررأهیي هررالی ا

 زا ًگاٍ کٌید. ۳الوللی پیْظت  ُای هِن بیي ، ّ گصازغ۰ای پیْظت  ُای دادٍ گاٍپای
ّ  ،اًداش، پسداخت، افتعاز ُا باید هذفْنت پط ُای هالی با فولکسد خْش دز خدهت ُدفی دیاتی ُعتٌد. ایي ًؾام ًؾام

کَ دظتسظی بیؽتسی ‐  تس تاًعَ هالی ُوَ ُای کَ عی  ّظیقی اش ًیاشُا زا دازًد. ًؾام فسوَ کٌٌد بَ هسدهی زا هدیسیت زیعک
 ،عْز هثرار . برَُعرتٌد تس ُای هذسّم ًفـ هسدم فمیس ّ دیگس گسٍّ ادتوار شیاد بَ بَ‐ دٌُد  هیخدهات هالی هٌاظب  ی بَ گعتسٍ

ُرای هْلرد  گرازی دز فقالیت بافرث تعرِیل ظرسهایَ هوکري اظرتاًرداش ّ ترأهیي افتعراز  دظتسظی برَ ظراشّکازُای زظروی پط
اًرداشُای هذردّد  ، افساد بسای آهْشغ یرا کرازآفسیٌی بایرد برَ پطای ؼْد. با ًعْد چٌیي دظتسظی (ُوچْى آهْشغ ّ کازآفسیٌی)

ُای زؼد بَ دزآهدُای هذردّد  ُای کْچک ًیص هجعْزًد بسای اظتفادٍ اش هْلقیت بٌگاٍ ،لیسزظوی خْد هتکی باؼٌد. ُوچٌیي
. گرسددبرَ زؼرد التفرادی کرن هٌجرس  ،ّ دز ًِایرتؼْد ًابسابسی هاًدگاز دزآهد  بافث هوکي اظت. ایي هْوْؿ اتکا کٌٌدخْد 

 4اظت. هغالقات هتقددی ایي هْوْؿ زا ًؽاى دادٍ
ُرای  تسیي ب ػ تْتَ خْد زا بَ یکی اش کلیدی ظپط،ّ  کٌد هیبِعْد ؼوْر هالی زا بسزظی  زاُعسدایي یادداؼت ابتدا هسادل یک 

هقسفری زا ُای ؼروْر هرالی  هستـ اش ؼراخؿ ی . یک هجوْفَظاشد هیهقغْف ، ؼٌاظی ُا ّ آظیبٍ آّزی داد یقٌی توـ زاُعسد،ایي 
 شد.پسدا هیای ؼوْر هالی بسای خاًْازُا دز ایساى  ُای پایَ ُا بسای ؼاخؿ آّزی ّ تذلیل دادٍ بَ توـ ،ّ دز اداهَ کٌد هی

 بٍبُد شمُل مالی راٌبردطراحی 
ُرا ّ  آّزی دادٍ تورـ زاُعرسدُرای ایري  تسیي ب ػ دُد. یکی اش کلیردی ر هالی زا ًوایػ هیبِعْد ؼوْ زاُعسدهسادل یک  0ؼکل 
گرازاى ّ  اش تولررَ ظیاظررت)ًفقرراى بذررث ؼرروْر هررالی زا  ؼٌاظرری ذی ُررا ّ تذلیررل آظیب ؼٌاظرری ؼرروْر هررالی اظررت. دادٍ آظیب
 اگرسهعریس باؼرٌد.  ی زیصی برسای اداهرَ بسًاهرَ ظراشد ّورقیت پایرَ یرا ؼرسّؿ زا بِترس دزک کٌٌرد ترا لرادز برَ لادز هی (گرازاى لاًْى

 عسادریبرسای بِعرْد ّورقیت  یتْاًٌد چِرازچْش هٌاظرع ًوی ،گرازاى اش ّوقیت پایَ ّ هؽکالت ًؾام کًٌْی آگاٍ ًعاؼٌد ظیاظت
ْش هٌابـ دز چِازچ ِادظتسظی یا اظتفادٍ اش خدهات هالی، هْاًـ ؼوْر هالی ّ چگًْگی زفـ آً ی دٌُدٍ ًؽاى. ّوقیت پایَ کٌٌد

 بِعْد ؼوْر هالی اظت. زاُعسدُای هذدّد ًِادی دز ابتدای عسادی یک  ّ ؽسفیت

                                                           
1 upper-middle-income countries 
2 World Bank Group. (2013). Global financial development report 2014: financial inclusion. World Bank Publications. 
3 Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P. )2015(. The global findex database 2014: Measuring 

financial inclusion around the world (Policy Research Working Paper No. 7255). Washington, DC: World Bank. 
 :کٌید ًگاٍُا ّ همانت شیس  گصازغ ، بَهثار بسای 4

King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717-737. 
Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. Journal of Economic Growth, 12(1), 27-49. 
Beck, T., Levine, R., & Loayza, N. (2000). Finance and the Sources of Growth. Journal of Financial Economics, 58(1), 261-300. 
Klapper, L., Laeven, L., & Rajan, R. (2006). Entry regulation as a barrier to entrepreneurship. Journal of Financial Economics, 82(3), 

591-629. 
Beck, T., & Honohan, P. (2008). Finance for all?: Policies and pitfalls in expanding access (Vol. 41792). World Bank Publications. 
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 .1(۰10۰)اّزتگا ّ پیسض  :بِعْد ؼوْر هالی. هٌعـ زاُعسداتصای . ۱شکل 

 
تْاًٌد هذفرْنت تدیرد ّ ظراشّکازُای دظتسظری برَ هذفرْنت لردیوی ّ  کٌٌدگاى خدهات هالی هی ُا ّ دیگس فساُن باًک
ُا  دادٍ ،بَ خدهات هالی دظتسظی ًدازًد. دز ًتیجَ اکٌْىای عسادی کٌٌد کَ هٌاظب ًیاشُای هالی افسادی باؼد کَ  گًَْ زا بَ تدید

 . باؼدظوت افصایػ ؼوْر هالی  تْاًد شیسبٌای ًْآّزی ّ اـالدات بَ ؼٌاظی هی ّ آظیب
دازد ّ اشآًجاکَ اتسا ّ ُواٌُگی توام ایي هسادل بَ یک دز فسایٌد بِعْد ؼوْر هالی  شیادیاُویت  0دل ؼکل اهس ، توامالعتَ

ؼْد باًک هسکصی کَ بَ اتسای بسخی الرداهات ب رػ فورْهی ّ ُوراٌُگی برسای اًجرام ب رػ  ، پیؽٌِاد هیًیاش دازدهستـ ّادد 
 تایگراٍ دز ،ُوکازی ب ػ خفْـی دز گعتسغ خردهات هرالی باؼرد ی تْاًد ّاظغَ هی ،اظت ّ اش ظْی دیگستْاًاش آى  یدیگس

 (براشّی پژُّؽری باًرک هسکرصی)پرْلی ّ براًکی  ی پژُّؽرکدٍ ،داورس هجسی زاُعسد بِعْد ؼوْر هالی ّازد فورل ؼرْد. دزدار
ُررا ّ  آّزی دادٍ توررـ ی هسدلررَ ی دز شیسهجوْفررَ یتْاًررد دز ب ؽرری اش ایرري هسادررل ّازد ؼررْد. یادداؼررت داوررس الرردام کررْچک هی

 . اظتؼٌاظی  آظیب

۰۲گرَي ٌای شمُل مالی  شاخص 
ُای ؼروْر هرالی  ای اش ؼراخؿ اظت هجوْفَ ۰1الوللی ّابعتَ بَ گسٍّ  کَ یک ظاشهاى بیي« هؽازکت تِاًی بسای ؼوْر هالی»

کٌرد. ب رػ  ُرا ؼروْر هرالی زا اش دیردگاُی بسزظری هی ؼْد. ُس یک اش ایي گسٍّ بٌدی هی زدٍ ععمَ ۰9زا تقسی  کسدٍ اظت کَ دز 
ُا، ُورساٍ هؽ فراتی چرْى  ُای کلی ایري ؼراخؿ زدٍ ،0. دز تدّر اظتٍ افساد )یا خاًْازُا( ُا اش دیدگا هِوی اش ایي ؼاخؿ

 اظت.  ُای هْزد اظتفادٍ دز ُس زدٍ هؽ ؿ ؼدٍ )اظتفادٍ یا دظتسظی( ّ دیدگاٍ بسزظی ّ ًیص تقداد ؼاخؿ 2بُقد

                                                           
1 Ortega, C. R., & Pearce, D. (2012(. Financial inclusion strategies: reference framework. Washington DC; World Bank. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/06/17910675/financial-inclusion-strategies-reference-framework 
2 dimension 
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 0تدّر 

 ۰۲های شمول مالی گروه  شاخص

 دیدگاٍ بقد تقداد ؼاخؿ زدٍ زدی 
 افساد اظتفادٍ ۳ بالغ: دظتسظی بَ باًکافساد  0

۰ 
 افساد بالغ: دزیافت افتعاز اش هؤظعات تذت

 ًؾازت
 افساد اظتفادٍ ۳

 افساد  اظتفادٍ ۰ ؼدٍ افساد بالغ: بیوَ ۳
 افساد اظتفادٍ 0 ُای بدّى پْر ًمد تساکٌػ 9
 افساد اظتفادٍ 0 تلفي ُوساٍتساکٌؽی اش  ی اظتفادٍ 1
 افساد اظتفادٍ 0 دٍ اش دعاشاظتفا شیادبعاهد  ۶
 افساد اظتفادٍ 0 اًداش ًععت پط 4
 افساد اظتفادٍ 0 اًتمار پْر 8
 بٌگاٍ اظتفادٍ ۳ ُا: دظتسظی بَ باًک بٌگاٍ 4

01 
ُا: دزیافت ّام یا خظ افتعازی اش  بٌگاٍ

 هؤظعات تذت ًؾازت
 بٌگاٍ اظتفادٍ ۳

 فیصیکی دُی ًماط خدهات دظتسظی 0 دُی: ؼقب ًماط خدهات 00
 دُی فیصیکی ًماط خدهات دظتسظی ۰ دُی: خْدپسداش ًماط خدهات  0۰
 دُی فیصیکی ًماط خدهات دظتسظی 0 خسید ی دُی: پایاًَ ًماط خدهات 0۳

 دظتسظی 0 ُای پْر الکتسًّیک دعاش 09
تلفي دُی  ًماط خدهات
 ُوساٍ

 دظتسظی ۰ دُی لابلیت ُوکازی ًماط خدهات 01
 لابلیت ُوکازی ًماط

 دُی خدهات
 تْاًایی ّ ظْاد هالی کیفیت 0 داًػ هالی 0۶
 تْاًایی ّ ظْاد هالی کیفیت 0 زفتاز هالی 04

 کیفیت 0 الصاهات افؽا 08
زفتاز باشاز ّ دوایت اش 

 کٌٌدٍ هفسف

 کیفیت 0 دل اختالف 04
زفتاز باشاز ّ دوایت اش 

 کٌٌدٍ هفسف
 هْاًـ اظتفادٍ کیفیت 0 ی اظتفادٍ: افتتاح دعاش تازی ُصیٌَ ۰1
 هْاًـ اظتفادٍ کیفیت 0 ی اظتفادٍ:دفؼ دعاش تازی ُصیٌَ ۰0
 هْاًـ اظتفادٍ کیفیت 0 ی اظتفادٍ: اًتمار افتعاز ُصیٌَ ۰۰
 هْاًـ اظتفادٍ کیفیت 0 گرازی هْاًـ افتعازی: ّثیمَ ۰۳
 هْاًـ اظتفادٍ کیفیت 0 هْاًـ افتعازی: هْاًـ اعالفاتی ۰9

 
هٌعررـ: هؽررازکت تِرراًی بررسای ؼرروْر هررالی  اظررت. ۰1ؼرروْر هررالی گررسٍّ  ی ُای پایررَ ُررای ؼرراخؿ ًوایرراًگس زدٍ تیررسٍ ُررای زدی  یادداشتت .

(۰10۳)1.  

                                                           
1 GPFI. (2013). G20 Financial Inclusion 

http://www.gpfi.org/sites/default/files/G20%20Set%20of%20Financial%20Inclusion%20Indicators.pdf 
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. اظرت  پسداختَ 00ّ  ۰، 0 ُای ُای زدی  آّزی ّ بسزظی ؼاخؿ ُای پایَ، ایي یادداؼت بَ توـ با تْتَ بَ اّلْیت ؼاخؿ
ّوقیت ؼوْر هرالی دز  دزک بِتس بسای. اًد ًؽدٍن با ؼوْر هالی خاًْاز بسزظی ازتعاط هعتمی ًداؼتيدلیل  بَ 01ّ  4ُای  زدی 
 ؼْد.تففیل بذث ّ بسزظی  بَ ای تداگاًَ ی هغالقَدز  01ّ  4ُای  ُای زدی  نشم اظت ؼاخؿ ،ایساى

افراد بالغ: دضترضی بً باوک 
ی هرالی  کٌرد کرَ دز یرک هؤظعرَ زا بسزظری هی یدزـرد افرساد برالغ ،۰1ی ؼوْر هالی گسٍّ  ُای پایَ ؼاخؿ اش ؼاخؿ ً عتیي

کرَ باًرک « 0۳84بسزظی دظتسظی بَ خدهات هالی دز هٌاعك ؼرِسی ایرساى دز ظرار »عسح آهازی زظوی دعاش دازًد. بس اظاض 
ظرار( ؼرِسی دز باًرک یرا هؤظعرات هرالی  08 ترس اش بصزگدزـرد افرساد برالغ ) 48٫۳ اًجرام داد،هسکصی توِْزی اظالهی ایرساى 

 01 ترس اش بصزگی ؼوْر هالی باًک تِاًی )هْظْم بَ گلْبار فیٌردکط( دزـرد افرساد برالغ ) دادٍ ٌد. پایگاٍ دعاش داؼت لیسباًکی
کٌرد. برس  گرصازغ هی ۰109دزـرد دز ظرار  4۰٫08ّ  ۰100دزـرد دز ظرار  4۳٫۶8ظار( دازای دعراش دز هؤظعرات هرالی زا 

 ی زتعرَکؽرْز دز  014 هیراى ۰109دز ظار  ّ ۳4 ی کؽْز دز زتعَ 09۶ بیي ۰100ایساى دز ظار  ،ُای گلْبار فیٌدکط اظاض دادٍ
 لساز داؼتَ اظت. ۰۶

ّ داکی اش زؼرد همردازی ؼراخؿ ّ ًیرص ازتمرای تایگراٍ  دازدؼدٍ اش هٌابـ آهازی ه تل  با یکدیگس ُواٌُگی  افداد گصازغ
ؽْزُایی کَ اش هٌاعك ازّپا ّ آهسیکرای ؼروالی کبٌدی ٍ ّ دز زد دازدبٌدی تِاًی اظت. ایساى دز هٌغمَ تایگاٍ اّر زا  ایساى دز زتعَ

ًگراٍ  ۰ؼرکل برَ اش ایساى لرساز دازًرد ) پیػ تٌْبی ی ّ کسٍ ،کٌگ ، اظتسالیا، ژاپي، ظٌگاپْز، ٌُگًیعتٌد، فمظ کؽْزُای شنًدًْ
. تایگاٍ ایرساى دز ایري اظتاى اش ایس پیػّ بالفاـلَ  ۰1دزـد اختالف دز تایگاٍ  0٫1ی آهسیکا با کوتس اش  (. ایانت هتذدٍکٌید

 یافتَ اظت. تْظقَ ( بعیازؼسط نشم ظایس خدهات هالی)ایي اظت کَ ایساى اش لذاػ دظتسظی بَ دعاش  ی دٌُدٍ ًؽاىؼاخؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.۰109ر هالی باًک تِاًی )ی ؼوْ دادٍ ُا: پایگاٍ  . هٌعـ داد1ٍیافتَ دزـد افساد بالغ دازای دعاش باًکی: ایساى دز ظغخ کؽْزُای تْظقَ. ۰شکل 

                                                           
 اًجام ؼدٍ اظت. ًگاٍ کٌید بَ: rworldmap ی با اظتفادٍ اش بعتَ Rافصاز  ًمؽَ دز ًسم ی تِیَ 0

R Core Team. (2015). R: A language and environment for statistical computing. R foundation for statistical computing, 
Vienna, Austria. http://www.R-project.org/. 
South, A. (2011). rworldmap: A New R package for Mapping Global Data. The R Journal Vol. 3/1: 35-43. 

http://www.r-project.org/
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اشای ُس ُصاز ًفس برالغ ّ تقرداد  گراز بَ اش تقداد افساد ظپسدٍ ظتا  دظتسظی بَ باًک افساد بالغ فعازت ی ُای بقدی زدٍ ؼاخؿ
کرَ هٌعرـ تِراًی ایري الوللری پرْر  ـرٌدّق بیي« آهازُای دظتسظری هرالی»ظفاًَ أاشای ُس ُصاز ًفس بالغ کَ هت ُای ظپسدٍ بَ دعاش

  .ای بسای ایساى دز ایي هْوْؿ هٌتؽس ًکسدٍ اظت دادٍاخؿ اظت ؼ

افراد بالغ: دضترضی بً اعتبار 
 ی ُای پایرَ ُای ؼوْر هالی دزیافت ّام افساد اش هؤظعات هرالی اظرت. دز ؼراخؿ تسیي ؼاخؿ بساًگیص تسیي ّ بذث یکی اش هِن

ی هرالی تذرت ًؾرازت ّام دزیافرت  گرؼتَ اش یک هؤظعَ ؼاخؿ اـلی ایي هذْز دزـد افساد بالغی اظت کَ دز ظار ،۰1گسٍّ 
اًرد گرصازغ  ی هرالی ّام گسفتَ ظار( کَ اش یک هؤظعرَ 01 تس اش بصزگگلْبار فیٌدکط دزـد افساد بالغ ) ی اًد. دز پایگاٍ دادٍ کسدٍ

برسای ایرساى دز ظرار  ای، ایري ؼراخؿ ؼدٍ کَ هوکي اظت ؼاهل هؤظعات هالی بدّى ًؾازت ًیص باؼد. بس اظاض ایي پایگاٍ دادٍ
تستیب اّر ّ چِرازم  برَ دز ایري دّ ظرار ایساى دز تِراى ی زتعَّ  دزـد ۳0٫1۶بسابس  ۰109دزـد ّ دز ظار  ۳1٫۶1بسابس  ۰100

 علعد.  بساًگیص اظت کَ بسزظی بیؽتسی زا هی ای ؼک اّر یا چِازم ایساى دز ؼاخؿ دظتسظی بَ افتعاز افساد بالغ ًکتَ ی اظت. زتعَ
ّ  ًردادٍآهرازی اش افرساد  ،دز هْزد دزیافت ّام 0۳84سزظی دظتسظی بَ خدهات هالی دز هٌاعك ؼِسی ایساى دز ظار گصازغ ب

اش  0۳84دزـرد خاًْازُرای ؼرِسی ایساًری دز ظرار  0۳٫1 ،آهاز دز ظغخ خاًْاز پسداختَ اظت. ععك ایي گصازغ ی فسوَتٌِا بَ 
ُرس فرسد برالغ خراًْاز کرَ ّام  ،اًرد. اشآًجاکرَ دز ایري آهراز دزیافت کسدٍهؤظعات هالی )ؼاهل هؤظعات هالی بدّى ًؾازت( ّام 

 ۰٫41ؼْد، آهاز فسدی باید کوتس اش آهاز خاًْاز باؼد. با تْتَ بَ تقداد هتْظرظ  دزیافت کسدٍ باؼد، خاًْاز دازای ّام هذعْش هی
ُا ّ هؤظعات هرالی ّام دزیافرت  َ اش باًک، دد پاییي دزـد افسادی کَ دز ظار گرؼت0۳84بالغ بسای خاًْازُای ؼِسی دز ظار 

دزـرد اظرت  0۳٫1ترا  9٫4 ی آهدٍ بس اظاض آهازگیسی باًک هسکصی دز هذدّدٍ دظت فدد بَ ،. دز ًتیجَاظتدزـد  9٫4اًد  کسدٍ
 دازد.  اختالف شیادیگلْبار فیٌدکط  ی ؼدٍ کَ اش فدد گصازغ

 ُایُا ّ دزآهررد آهررازگیسی اش ُصیٌررَ»عررسح اظررتفادٍ ؼرردٍ اظررت. ًیررص  یای دیگررس اش هٌعررـ دادٍ ،تس هْوررْؿ بررسای بسزظرری دلیررك
دظتسظری برَ خردهات  ی ، یرک عرسح آهرازی ّیرژٍدُد هیظالَ اًجام  کَ هسکص آهاز ایساى ُوَ 0«خاًْازُای ؼِسی ّ زّظتایی ایساى

دردّد یگس باؼرد. یکری اش تْاًد دز بسزظی دزیافت ّام خاًْازُا یراز کَ هی اظتآى  ی ًاهَ دز پسظػ ُایی پسظػهالی ًیعت، ّلی 
ظرسی ُرای هعرکي( اظرت.  کازهصد پسداختری بابرت دزیافرت ّام )لیرس اش ّام ی ؼدٍ بسای خاًْازُا ُصیٌَ ثعت ی فمسٍ ُصیٌَ 0111

دُد  ُا ًؽاى هی بسزظی دادٍآهدٍ اظت.  ۳هٌد اش ّام هعکي ّ لیسهعکي دز ؼکل  شهاًی دزـد خاًْازُای ؼِسی ّ زّظتایی بِسٍ
اًرد. ایري فردد برسای خاًْازُرای ؼرِسی  ّام لیسهعکي دزیافت کسدٍ 0۳84اًْازُای ؼِسی ّ زّظتایی دز ظار دزـد خ 0۳٫94
دزـررد  01٫00 (۰100هتٌرراؽس بررا ) 0۳41دزـررد بررْدٍ اظررت. دز ظررار  00٫19دزـررد ّ بررسای خاًْازُررای زّظررتایی  09٫۰4

دزـرد  09٫41برَ  (۰10۳هتٌراؽس برا ) 0۳4۰دز ظرار  هیرصاىاًرد، ایري  خاًْازُای ایساًری ّام )لیرس اش ّام هعرکي( دزیافرت کسدٍ
 ؛ًعرْدٍ اظرت ۰٫8اًد دز ُری  ظرالی بریػ اش  خاًْازُایی کَ هْفك بَ دزیافت ّام هعکي ؼردٍدزـد اظت.  یافتَخاًْازُا کاُػ 

دزـرد  04٫0اش گراٍ بریػ  ُی  ،اًد ّ دز ًتیجرَ ّام لیسهعکي ًیص داؼرتَ ،اًد کَ بسخی خاًْازُا کَ ّام هعکي دزیافت کسدٍ دزدالی
 اًد. خاًْازُا ّام )افن اش هعکي ّ لیسهعکي( دزیافت ًکسدٍ

، ًترایج اظرتتس اش آهاز دزیافت ّام افرساد برالغ  عْز ّاوخ بصزگ دز ُس ـْزت با دزًؾسگسفتي ایٌکَ آهاز دزیافت ّام خاًْاز بَ
زّظتایی ایرساى ًترایج دظتسظری برَ خردهات هرالی خاًْازُای ؼِسی ّ  ُایُا ّ دزآهد ُای خام آهازگیسی اش ُصیٌَ اظتفادٍ اش دادٍ

، تایگراٍ ایرساى برَ ؼرْددزـرد فرسق  4اًرد  کَ دز یک ظرار ّام دزیافرت کسدٍی افساد بالغ تقداد اگسکٌد.  باًک هسکصی زا تأیید هی
 ظمْط خْاُد کسد.  004 ی زتعَ

                                                           
ُا ّ دزآهردُای خاًْازُرای ؼرِسی ّ زّظرتایی  یٌرَُرای خرام آهرازگیسی اش ُص اًرد، دادٍ ُای شهاًی دزـد خاًْازُای ایساًی کَ ّام گسفتَ ی ظسی بسای هذاظعَ 0

دظرت  گیگابایت بَ 9فایل با دجن تمسبی  84ای دز لالب  تدّر دادٍ 00۶کاّی ؼدٍ ّ ایي ظسی شهاًی با پسداشغ ددّد  دادٍ 0۳4۰تا  0۳۶9ایساًی اش ظار 
ؼردت برَ دخالرت  کراّی زا بَ هراى اظرت کرَ هسادرل اًجرام دادًٍعْدى کردُای آهرازی دز ش ُای شهراًی یکعراى ی هِرن دز پرسداشغ ایري ظرسی آهدٍ اظت. ًکترَ

 کٌد. ُْؼوٌداًَ ّ شهاًعس ًیاشهٌد هی
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ُا:  زّظتایی ّ ًْؿ ّام. هٌعـ دادٍ تفکیک ؼِسی/ اًد، بَ ّام دزیافت کسدٍ لعل اش آهازگیسیظار  دز یکدزـد خاًْازُایی کَ . ۳شکل 
 )هسکص آهاز ایساى(. 0۳4۰-0۳۶9ُای  خاًْازُای ؼِسی ّ زّظتایی ظار ُایّ دزآهد ُا ُای خام آهازگیسی اش ُصیٌَ ؼدٍ اش دادٍ هذاظعَ

 
اشای ُرس ُرصاز ًفرس  گیسًدگاى برَ قدظتسظی افساد بالغ بَ افتعاز فعازت اظت اش تقداد لس ی ؼدٍ دز زدٍ دّ ؼاخؿ دیگس هقسفی

ای  الوللری پرْر دادٍ ـرٌدّق بیي« آهازُای دظتسظری هرالی»ظفاًَ أاشای ُس ُصاز ًفس بالغ کَ هت ًؽدٍ بَ ُای تعْیَ ّ تقداد ّام، بالغ
 بسای ایساى دز ایي هْوْؿ هٌتؽس ًکسدٍ اظت. 

دٌی: شعب وقاط خدمات 
ُرصاز ًفرس برالغ بسزظری  011اشای ُرس  ، تقداد ؼرقب بر۰1َی ؼوْر هالی گسٍّ  ُای پایَ دُی دز ؼاخؿ بسای بذث ًماط خدهات

ُای ؼروْر هرالی  ؼراخؿ ی یافتَ گعرتسغ ی دُی الکتسًّیک تٌِرا دز هجوْفرَ ُای دیگس اش تولَ ًماط خدهات . ؼاخؿؼْد هی
باًرک  ی ؼرقعَ ۰4٫4۰اد تقرد، ۰10۳دز ظرار دُرد  ًؽراى هیالوللری پرْر  ـرٌدّق بیي« آهازُای دظتسظی هالی»ؼْد.  هیبسزظی 

کؽرْز کعرب کرسدٍ اظرت. برس  08۶زا هیاى  م9۳تستیب ایساى تایگاٍ  بدیي ؛ُصاز ًفس بالغ دز ایساى فقار بْدٍ اظت 011اشای ُس  بَ
اظت. ایري  بْدٍدز کل کؽْز  ی باًک ؼقعَ 0۶041، تقداد ۰10۳توقیت افساد بالغ دز ایساى دز ظار ًیص اظاض ایي پایگاٍ دادٍ ّ 

هجورْؿ ؼرقب هؤظعرات ّ  1.اظراشگاز اظرتًُرا ّ هؤظعرات افتعرازی هجراش  باًک ی ؼردٍ با هجوْؿ تقرداد ؼرقب گرصازغآهاز 
ؼرقعَ برْدٍ اظرت.  ۰۰۶۳4بسابرس  0۳4۰ؼرقعَ ّ دز ظرار  ۰۰۰11بالغ برس  0۳40ُای دازای هجْش اش باًک هسکصی دز ظار  باًک
ُرصاز  011اشای ُرس  ؼاخؿ تقرداد ؼرقب برَ ،ت. بس ایي اظاضؼقعَ اظ ۰۳۶11بالغ بس  0۳4۳ُا اش تقداد ؼقب دز ظار  ت ویي

 ۰10۳تستیب ایرساى دز ظرار  بردیي خْاُرد برْد؛ 91٫94بسابرس  ۰109ّ دز ظرار  ۳8٫80بسابرس  ۰10۳فسد بالغ بسای ایساى دز ظرار 
 کٌد. زا دز تِاى کعب هی م۰1تایگاٍ 

                                                           
ُرا اظرت ساش ؼردٍ اظرت کرَ  فولکسد باًک  افتعازی تْظقَ اش گصازغ ی ّ هؤظعَ ،تجازی خفْـی ،ُای تجازی دّلتی، ت ففی دّلتی آهاز تقداد ؼقب باًک 0

 ی اش آهازُرای هٌتؽسؼردٍ ،. دز ایري گرصازغکٌرد هی فسورَشهراى برا ُورایػ باًکردازی اظرالهی  آّزی ّ ُرن تورـیرساى اباًکردازی آهْشغ فالی  ی ُس ظار هؤظعَ
ُای هرالی  ی افتعرازی فعرکسیَ اش ـرْزت دُد. تقداد ؼقب هؤظعَ زا پْؼػ هی 0۳4۰-0۳81شهاًی  ی اظتفادٍ ؼدٍ اظت کَ هذدّدٍ 0۳4۰-0۳84ُای  ظار

ُای هرالی ایري هؤظعرَ  اش ـرْزت 0۳4۰ی افتعازی کْثس تٌِا بسای ظرار  دظتسض اظت. تقداد ؼقب هؤظعَ دزتازًوا آى  دززظوی ایي هؤظعَ اظت ساش ؼدٍ کَ 
آهراز کرل  ی ی هرالی ّ افتعرازی هِرس ظرابك( دز هذاظرعَ دظت آهدٍ اظت. آهاز ؼقب هؤظعات بدّى هجْش اش باًک هسکصی اش تولَ باًک هِس التفاد )هؤظعَ بَ

 ُای خعسی اظت.  تازًوا ی ُا ّ اخعاز هٌتؽسؼدٍ ُای باًک ُا اش تازًوا آّزی دادٍ توـ داـلت ویٌی لیسزظوی ّ  0۳4۳. آهاز ظار ؼقب ّازد ًؽدٍ اظت
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افصایػ اظرت.  بالغ زًّردی ثابرت داؼرتَ ّ دزدراراشای تویت  ُای گرؼتَ تقداد ؼقب بَ کٌد کَ دز ظار هؽ ؿ هی 9ؼکل 
 ی  ُای تدیرد برَ هجوْفرَ ؼدى باًک چِازم آى بَ اوافَ ُای خفْـی ّ ظَ چِازم ایي افصایػ بَ زؼد ؼقب باًک ًصدیک بَ یک

 ظت. هسبْط ا ُای کؽْز ّ زؼد ؼقب آًِا باًک

 
الوللی پْر ّ  ، ـٌدّق بیي۰109ُا: آهازُای دظتسظی هالی  ادًٍفس فسد بالغ. هٌعـ د ُصاز 011اشای ُس  تقداد ؼقب باًک بَ .۴شکل 

 ی افتعازی کْثس. ُای هالی هؤظعَ ی فالی آهْشغ باًکدازی ایساى ّ گصازغ ُا، هؤظعَ ُای فولکسد باًک گصازغ

 

بحث  
ُای  ؼراخؿ یافترَ اظرت. دز ایرساى دز ظرغخ کؽرْزُای تْظرقَدُرد  هیی ؼروْر هرالی دز ایرساى ًؽراى  ُای پایَ بسزظی ؼاخؿ

ُرای  دُی )تقرداد ؼرقب( ّورقیت ایرساى بردّى تسدیرد دز زدٍ دظتسظی بَ باًک )افساد بالغ دازای دعاش باًکی( ّ ًماط خدهات
الولری هتکری  بانی تِاًی اظت. دز ؼاخؿ دظتسظی افساد بَ ّام تسدیدُایی ّتْد دازد. ُسچٌد ؼْاُد بس آهازُای داخلری ّ بیي

چٌرد ًکترَ دز ایري  پرسداختي برَ. کٌرد هیُرای فساّاًری زا ایجراد  ی بانی دظتسظی افرساد برَ ّام بذثُا اظت، دضْز ایساى دز زتعَ
 هْوْؿ هِن اظت. 

پْیرایی ؼروْر یرا  ،کؽرْزی ی بیي ٌُگام همایعَ ،ی هِن دز هْزد ؼوْر افساد دز بسخْزدازی اش ّام یا دیگس خدهات هالی ًکتَ
دز هرْزد افغرای ّام یکعراى  کٌٌد لصّهراً َ فدد یکعاًی دز ایي ؼاخؿ کعب هیهقٌی کَ دّ کؽْز ک فدم ؼوْر هالی اظت. بدیي

گراٍ اش ایري خردهات  هْفرك برَ دزیافرت ّام ؼرًْد ّ بمیرَ ُری  ُرس ظرارکٌٌد. یقٌی اگس دز یک کؽرْز تقرداد هذردّدی  ویفول ً
ُسچٌرد ایري دّ کؽرْز  ؛افغا ؼْد پیػُای  ّ دز کؽْز دیگس ُسظالَ ّام بَ تقدادی هذدّد ّلی هتفاّت اش ظار ًؽًْدبسخْزداز 

 اظت. بیؽتسؼوْر هالی دز کؽْز دّم بعیاز  دازًد،ؼاخفی ًصدیک بَ ُن 
برَ دهات اؼرازٍ دازد ّ ؼردى یرا ًؽردى خر فسوَ برَ فمرظؼدٍ  فسوَدّم دز هْوْؿ ؼوْر هالی ایي اظت کَ آهازُای  ی ًکتَ
دزـرد خاًْازُرا ّام هعرکي دزیافرت  ۳-۰ دردّدظرانًَ  دؼهؽاُدٍ  ،عْز هثار . بَپسداشد ًویًاکافی خدهات  ی فسوَؿ ْهْو
ًمراط  ظرایسُوچرْى  ،کٌٌد، ّلی آیا ایي آهاز با آهازُای تِاًی دزیافت ّام هعکي لابل همایعَ اظت؟ آیا ّام هعرکي دز ایرساى هی

هرالی دلرت برَ  ی هِرن دز بسزظری آهازُرای ؼروْر زظرد ًکترَ ًؾرس هی دُد؟ بَ هعکي پْؼػ هی ی ُصیٌَاش زا ب ػ هِوی  ،تِاى
 ظت.کیفیت خدهات دز کٌاز کویت آًِا
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ًٌای ضیاضتی تُصی 

بسخی الداهات ب ػ فورْهی ّ ُوراٌُگی  بتْاًدکَ  ای گًَْ بَبِعْد ؼوْر هالی با ُدایت باًک هسکصی  ی تؽکیل کویتَ -
هات هرالی ُوکازی ب ػ خفْـری دز گعرتسغ خرد ی ّاظغَ ،ّ اش ظْی دیگسزا اًجام دُد بسای اًجام ب ؽی دیگس 

 ؛باؼد
آهازُای دظتسظی »آّزی هٌؾن آهازُای دظتسظی هالی اش ظوت فسوَ )ععك اظتاًدازدُای  اُتوام باًک هسکصی بَ توـ -

 ؛ ّالوللی پْر( ـٌدّق بیي« هالی
ظار  8اکٌْى بیػ اش  ُای هٌؾن )ُن اتسای عسح بسزظی دظتسظی خاًْازُا بَ خدهات هالی تْظظ باًک هسکصی دز باشٍ -

 گرزد(. آّزی آهاز دز ایي هْوْؿ هی عسح باًک هسکصی بسای توـ اش تٌِا
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ٌا پیُضت 

 ی شمُل مالی . مؤضطات فعال در حُزي۱پیُضت 
تْاًرد ًیاشُرای  خردهات هرالی چگًْرَ هیکٌرد  هییک هسکص پژُّؽی دز داًؽگاٍ ًیْیْزک اظت کرَ بسزظری  :1طرح دضترضی مالی

 http://www.financialaccess.orgبافث بِعْد شًدگی آًاى ؼْد. تازًوا:  ّ ظاشدخاًْازُای فمیس زا بِتس بسآّزدٍ 
ّ دیگرس کؽرْزُای  ۰1یک شیسظاخت بسای کؽرْزُای گرسٍّ  ّ ۰1ظاشهاًی ّابعتَ بَ گسٍّ  :2مشارکت جٍاوی برای شمُل مالی

« ۰1ی فورل ؼروْر هرالی گرسٍّ  هرَبسًا»ّیژٍ اترسای  ًفقاى هستعظ اظت کَ با ُدف اتسای فولیاتی ؼوْر هالی بَ هٌد ّ ذی فاللَ
 http://www.gpfi.orgکٌد. تازًوا:  فقالیت هی

ظراشهاى اظرت کرَ ُردف گعرتسغ ؼروْر هرالی زا دًعرار  ۳9هؽازکتی تِاًی هتؽرکل اش  :3ای برای حمایت از فقرا گرَي مشاَري
 هعتمس اظت.ای بسای دوایت اش فمسا دز باًک تِاًی  کٌد. گسٍّ هؽاّزٍ هی

 http://www.cgap.org  ّhttp://www.microfinancegateway.orgتازًوا: 
کٌرد. هسکرص ؼروْر هرالی اش عسیرك  هذْز اظت کَ بسای ؼروْر هرالی دز تِراى فقالیرت هی یک اتاق فکس فول :4مرکس شمُل مالی
 پسداشد. ظاشی ّ ازتعاعات بَ زفـ هؽکالت ؼوْر هالی هی ُای ه تل  اش عسیك پژُّػ، گسدُوایی، ؽسفیت دزگیسکسدى ب ػ

 http://www.centerforfinancialinclusion.orgتازًوا: 
ُرای هرالی آفسیماظرت. دبیرس ایري هجوْفرَ دز باًرک  ی ب ػ ظراشهاًی برسای دوایرت اش تْظرقَ :5مشارکت فایىاوص بررای ففریقرا

 http://www.mfw4a.orgی آفسیمایی اظتمساز دازد. تازًوا: تْظقَ
ُای هرالی لیسًمرد  ای ّ ب ػ خفْـی بسای گراز بَ فقالیت ُا، اتتوافات تْظقَ کَ بَ دّلتظاشهاًی اظت  :6اتحاد بٍتر از وقد

داًرد. تازًورا:  زظاًد. ایي اتذراد اظرتفادٍ اش زاُکازُرای الکتسًّیرک زا ابرصازی برسای دظرتیابی برَ ؼروْر هرالی بیؽرتس هی یازی هی
http://betterthancash.org 

 
 ی شمُل مالی ٌای دادي در حُزي . پایگاي۰پیُضت 

ظراشد. فرالٍّ برس  الوللی پْر هٌتؽس هی ی خدهات هالی اظت کَ ـٌدّق بیي ای ظوت فسوَ پایگاٍ دادٍ :7فمارٌای دضترضی مالی
ؼٌاظری دز هْورْؿ دظتسظری هرالی، یرک هٌعرـ هِرن  ی تغسافیرایی ّ توقیت ُرای ظرانًَ گرازاى برا دادٍ زظاًدى بَ ظیاظرت یازی

ؼراخؿ  94ظسی شهاًی ّ  01۰داوس  اظت. آهازُای دظتسظی هالی دزدار ۰1وْر هالی گسٍّ ُای ؼ ی ؼاخؿ ی پایَ هجوْفَ
ُرای پرط اش  کٌد. ایي پایگراٍ، دادٍ کلیدی زا دز دّ گسٍّ دظتسظی تغسافیایی بَ خدهات هالی ّ اظتفادٍ اش خدهات هالی فسوَ هی

 http://fas.imf.orgزا تمسیعاً بسای توام کؽْزُا دازد. تازًوا:  ۰119ظار 

                                                           
1 The Financial Access Initiative (FAI) 
2 The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) 
3 The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) 
4 The Center for Financial Inclusion (CFI) 
5 The Making Finance Work for Africa Partnership (MFW4A) 
6 The Better than Cash Alliance 
7 The Financial Access Survey (FAS) 
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ؼراخؿ  811 ؼرْد، هیباًرک تِراًی هٌتؽرس ایري پایگراٍ دادٍ کرَ تْظرظ  :1ی شمُل مالی جٍاوی )گلُبال فیىردکص  دادي پایگاي 
ُای ه تل  تٌط، ظي، تذفیالت، دزآهرد ّ  ـْزت هیاًگیي بسای کل افساد بالغ ّ با بسغ ؼوْر هالی زا دز ظغخ کؽْزُا ّ بَ

کؽرْز زا پْؼرػ دادٍ  091آهردٍ بریػ اش  دظرت  آّزی هیداًی آهازُرا بَ گاٍ دادٍ کَ با توـکٌد. ایي پای ظکًْت زّظتایی فسوَ هی
 کٌٌد. ُا زا هدیسیت هی اًداش، لسق، ّ پسداخت کسدٍ ّ زیعک دُد هسدم چگًَْ پط اظت ّ ًؽاى هی

 http://data.worldbank.org/data-catalog/financial_inclusionتازًوا: 
 

 ی شمُل مالی المللی در حُزي هٌای بی . گسارظ۳پیُضت 

گصازؼری اش باًرک تِراًی اظرت کرَ ّورقیت  :2ی راٌری بررای خاَرمیاورً َ شرمال ففریقرا دضترضی بً مىابع مالی َ ثبرات  وقشرً
 کٌد. ی هالی زا دز هٌغمَ بسزظی ّ زاُکازُایی بسای بِعْد ّوقیت دز ایي هٌغمَ فسوَ هی تْظقَ

http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Financial_Flagship_Report_Middle_East
_North_Africa_2011_Full_Report.pdf 

ی اّر ایري گرصازغ دز  کٌد. ؼوازٍ ی هالی زا دز تِاى بسزظی هی گصازؼی ظانًَ اظت کَ ّوقیت تْظقَ :۳ی مالی جٍاوی گسارظ تُضعً
ی دّم ایي گصازغ بَ بذرث ؼروْر هرالی اختفراؾ دازد  هالی پسداخت. ؼوازٍُا دز تأهیي  هٌتؽس ؼد ّ بَ ًمػ دّلت ۰10۰دز ظپتاهعس 
ُای گلْبرار فیٌردکط ّ دیگرس  ی دادٍ کٌد. ایي گصازغ بس پایَ ُای هالی پایداز ّ تاهـ فسوَ هی ی ب ػ ُای ظیاظتی بسای تْظقَ ّ تْـیَ

 ُای تِاًی تِیَ ؼدٍ اظت. دادٍ
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,menu
PK:8816192~pagePK:64168176~piPK:64168140~theSitePK:8816097,00.html 

                                                           
1 The Global Financial Inclusion Database (Global Findex) 
2 Financial Access and Stability; A Road Map for the Middle East and North Africa 
3 Global Financial Development Report 
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 های پژوهشی  فهرست گزارش
 ًَیغٌذگاى /ًَیغٌذُ گشارػوذ  ػٌَاى
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  MBRI-SR-94016 ًَیظ عزح لاًَى ػولیات تاًىی تذٍى رتا ًمذ ٍ تزرعی پیؼ

 سّزا خَؽٌَد ، هزضیِ اعفٌذیاری MBRI-PN-94015 ّای روَد ٍ رًٍك تحلیل عاسٍوار تؼذیل ًغثت وفایت عزهایِ در دٍرُ

 ٍّاب للیچ MBRI-PP-94014 ًمؼ اٍراق تْادار اعالهی در تاهیي وغزی تَدجِ دٍلتی

 یذ لٌثزی، اهیي جؼفزی، لیال هحزاتیًٍذ، حو  هْزداد عپِ MBRI-RR-94013 ّای هزوشی ّای تاًىی هٌتخة ٍ ًمؼ تاًه حىوزاًی ؽزوتی در ًظام

 حغیي هیغوی، حغیي تَولیاى MBRI-PN-94012 هٌذ تَعظ تاًه هزوشی  عزاحی اتشارّای اعالهی جْت ارائِ تغْیالت لاػذُ

 احوذ تذری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتمای پاعخگَیی در هذل وغة ٍ وار تاًىذاری تذٍى رتا، ّوگزا تا ّای عزهایِ فَرت ػولىزد عپزدُ

 صالِ سارػی MBRI-PN-94010 گذاری تَرهی لَاػذ هالی ٍ ّذف

 حغیي هیغوی MBRI-RR-94009 ػولیات تاسار تاس در تاًىذاری هزوشی ًَیي ٍ تحلیل آى اس هٌظز فمْی

 ٍّاب للیچ ٍ رعَل خَاًغاری MBRI-PN-94008 ّای ولی التقاد هماٍهتی در ًظام تاًىی ػَاهل هَثز تز تحمك عیاعت

 پیز پائَلَ تٌیٌَ، عالَاتَر ًیغتیىَ MBRI-WP-94007 ًاخٌثایی ػولیات تاسار تاس

 ی ًضاداتَالفضل خاٍر MBRI-RR-94006 دار  تزآٍرد ارسػ خذهات خاًگی وؾَر تا تأویذ تز خذهات سًاى خاًِ

 سادُ حویذ سهاى MBRI-PN-94005 افك سهاًی گذار تِ تَرم ته رلوی پایذار در عایِ عیاعت پَلی ٍ ارسی

 صالِ سارػی ٍ ایلٌاس اتزاّیوی MBRI-TR-94004 2014ّای هختلف تاًىذاری هزوشی در عال  تزگشیذگاى حَسُ

 ػلی تْادر MBRI-RP-94003 ّای ارسی: دعتِ تٌذی، ؽٌاعایی ٍ آثار التقادی ًظام

 سّزا خَؽٌَد، پی یز اِی. تَلتش MBRI-WP-94002 هزوشی جوَْری اعالهی ایزاى لذرت لاًًَی تاًه 

 هزین ّوتی MBRI-WP-94001 هؼزفی یه ؽاخـ ؽزایظ پَلی جذیذ تزای التقاد ایزاى
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 فزّاد ًیلی ٍ هزضیِ اعفٌذیاری MBRI-RR-93042 گیزی تماضا تزای ٍام در خاًَارّای ؽْزی هٌذی اس ٍام ٍ ؽىل ػَاهل هَثز تز تْزُ

 فزّاد ًیلی ٍ اهیٌِ هحوَدسادُ MBRI-PN-93041 ّا ٍ تماضا تزای هٌاتغ هالی ای تٌگاُ عاختار ّشیٌِ

 لیال هحزاتی MBRI-TR-93040 2014تٌذی هَعغات هالی اعالهی تزتز جْاى در عال  رتثِ

 عؼیذ تیات، عیذػلی هذًی سادُ، َّهي وزهی MBRI-PN-93039 ّای تَرم ٍ رؽذ التقادی در ایزاى تحلیل پَیایی

 هجیذ ػیٌیاى، اهیٌِ هحوَدسادُ MBRI-PN-93038 تزرعی آهار ٍ اعالػات حَسُ تأهیي هالی

 هْؾیذ ؽاّچزا ٍ هاًذاًا عاّزی  MBRI-PN-93037 گزی هالی ؽثىِ تاًىی وؾَر ارسیاتی عاختار تزاسًاهِ ٍ ٍاعغِ

 عیذ احوذرضا جاللی ًائیٌی ٍ هحوذاهیي ًادریاى MBRI-PP-93036 ح عیاعتگذاری پَلی در ایزاىچارچَتی تزای افال

 صالِ سارػی MBRI-PP-93035 عاسی آى در ایزاى لَاػذ هالی ٍ پیادُ

 حویذ سهاى سادُ MBRI-PR-93034 1393دی هاُ « هذت التقاد والى ایزاى اًذاس وَتاُ چؾن»گشارػ ادٍاری 

 عیذػلی هذًی سادُ، عؼیذ تیات، َّهي وزهی MBRI-PR-93033 1393ًِ پیؼ تیٌی تَرم، دی هاُ گشارػ هاّا

  حغیي تَولیاى سادُ،هزین ّوتی ٍ حویذ سهاى MBRI-PP-93032 هذت رٌّگاؽت تاًىذاری هزوشی ایزاى در افك هیاى

 ایلٌاس اتزاّیوی MBRI-PN-93031 تجزتِ ؽیلی، تزویِ ٍ تزسیل در تاسًگزی چارچَب عیاعت پَلی 

 فزّاد ًیلی ٍ اهیٌِ هحوَدسادُ MBRI-PP-93030 تٌگٌای اػتثاری اس ؽَاّذ خزد تا پیاهذّای والى

 یحغیي هیغو MBRI-PN-93029 فىَن تیغ دیي تِ ػٌَاى اتشار عیاعت پَلی

 سادُ هحوذحغیي رحوتی ٍ عیذػلی هذًی MBRI-PP-93028 روَد تَرهی ٍ راّىارّای خزٍج

 MBRI-PP-93027 ّای آهاری ٍ ػَاهل آى َرهی در ایزاى: ًظنروَدت
 زاده،فاطمه نجفی محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 ،ػلی تْادر، حغیي تاعتاًشاد، حغیي تَولیاىادُحویذ سهاى س MBRI-PP-93026 هذیزیت ًزخ ارس تحت ًظام ارسی خشًذُ در وزیذٍر

 فزّاد ًیلی ٍ اهیٌِ هحوَدسادُ MBRI-PP-93025 ّا ّای هغوَم تاًه جاری یا دارایی هغالثات غیز

 حویذ سهاى سادُ MBRI-PR-93024 (1393هاُ   آتاى ) «هذت التقاد والى ایزاى اًذاس وَتاُ چؾن»گشارػ ادٍاری 

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252089&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=232054&Language=1
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=181846&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://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=181826&Language=1
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 ًَیغٌذگاى /ًَیغٌذُ گشارػوذ  ػٌَاى

 MBRI-PR-93023 (1393تاتغتاى  ) التقاد والىگشارػ فقلی هتغیزّای 

دوتز عیذػلی هذًی سادُ، دوتز راهیي هجاب، عجاد 

 اتزاّیوی، عؼیذ تیات، هجیذ ػیٌیاى، َّهي وزهی

 دوتز عیذػلی هذًی سادُ، عؼیذ تیات، َّهي وزهی MBRI-PR-93022 (1393هاُ  آتاى) گشارػ هاّاًِ پیؼ تیٌی تَرم

 عجاد اتزاّیوی MBRI-PR-93021 (1393ى گشارػ فقلی تَلیذ فٌؼتی ایزاى )تاتغتا

 فزّاد ًیلی ٍ اهیٌِ هحوَدسادُ MBRI-PP-93020 ؽىغت تاسار اػتثارات 

 اتَالفضل خاٍری ًضاد MBRI-RR-93019 (SEEAIRANى))حغاب الواری هحیظ سیغت ایزا عیغتن حغاتْای ادغام ؽذُ هحیظ سیغتی ٍ التقادی ایزاى 

ّا تزرعی اثزات دٍر اٍل ٍ دٍم تحَالت التقاد والى تز تزاسًاهِ تاًه  MBRI-PN-93018 ّادی حیذری 

 سادُ رعَل خَاًغاری، هاًذاًا عاّزی، حویذ سهاى MBRI-PN-93017 ّا حل ّا ٍ راُ گذاری خاؿ: واعتی دار عزهایِ گَاّی عپزدُ هذت

 عیذ هْذی تزوچیاى، عؼیذ تیات، َّهي وزهی MBRI-WP-93016 تیٌی تَرم ایزاى تا اعتفادُ اس هٌحٌی فیلیپظ پیؼ

 فزّاد ًیلی ٍ اهیٌِ هحوَدسادُ MBRI-PP-93015 ّای تجاری ٍ اػتثاری چزخِ

 راهیي هجاب MBRI-PP-93014 وٌٌذُ ارتثاط پَل ٍ لیوت؛ تا توزوش تز اجشای ؽاخـ لیوت هقزف

 اػظن احوذیاى MBRI-PN-93013 پذیزی  ارسیاتی پَیایی فٌؼت تاًىذاری ایزاى تا تأویذ تز رلاتت

 ایلٌاس اتزاّیوی MBRI-PN-93012 ّای اعاعی ؽزط گذاری تَرم؛ لشٍم اػوال ٍ پیؼ ّذف

 هزین ّوتی MBRI-PP-93011 ضزٍرت تاسعاسی چارچَب ارتثاعی تاًه هزوشی

 عیذ هْذی تزوچیاى، عؼیذ تیات، َّهي وزهی MBRI-WP-93010 هتغیز  ّای غیزخغی ٍ سهاى اثزات ًاپایذاری ٍ ؽىغت عاختاری تَرم تا هذل وٌتزل

 ٍّاب للیچ ٍ فزؽتِ هالوزیوی MBRI-PN-93009 راّىاری در جْت تمَیت رػایت افَل ؽزیؼت در لزاردادّای تاًىی

 سّزا خَؽٌَد ٍ هزضیِ اعفٌذیاری  MBRI-PN-93008 الوللی ّا تز اعاط اعتاًذاردّای تیي ارسیاتی عزهایِ تاًه

 عیذ هْذی تزوچیاى، عؼیذ تیات، َّهي وزهی MBRI-WP-93007 تیٌی تَرم ایزاى تا اعتفادُ اس ػَاهل هؾتزن اجشای ؽاخـ لیوت واالّا ٍ خذهات پیؼ

 هجیذ ػیٌیاى MBRI-PN-93006 رُ ّای رًٍك ٍ روَدٍضؼیت فٌایغ در دٍ

 لیال هحزاتی  MBRI-PN-93005 ارسیاتی ٍضؼیت هغالثات غیزجاری در ًظام تاًىی ایزاى ٍ همایغِ آى تا عایز وؾَرّا

ّای تاهیي هالی اعالهی در وؾَرّای هختلف هؼزفی رٍػ  MBRI-PN-93004  لیال هحزاتی 

 سّزا خَؽٌَد  MBRI-PP-93003 عِ ًاهِ عزهایِ تال عپز عزهایِ هخالف چزخِ عٌذی اس جولِ اعٌاد تَافك

تاًىی ریالی در ایزاى تا تأویذ تز اتؼاد فمْی ؽٌاعی تاسار تیي آعیة  MBRI-PP-93002  رعَل خَاًغاری 

 عاهاى لادری MBRI-RR-93001 اثز پغواًذ جاًؾیٌی پَل در ایزاى
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 هزین ّوتی MBRI-9228 ضزٍرت تاسعاسی چارچَب ارتثاعی تاًه هزوشی

 هزین ّوتی MBRI-9227 گذاری پَلی اعتمالل تاًه هزوشی؛ گام ًخغت در پیؾثزد اّذاف عیاعت

 حاهذ ػادلی ًیه MBRI-9226 والى التقادی تز هغالثات غیزجاری تخؼ تاًىی؛ رّیافت التقادعٌجیتأثیز ًَعاًات هتغیزّای 

ػٌَاى ( ٍ ارسیاتی آى تِ 1390-1360ّا تز تخؼ ٍالؼی التقاد ایزاى )  اثزات پَیای حجن ول تذّی

 عاسٍوار ّؾذاردٌّذُ ٍلَع تحزاى هالی
MBRI-9225 احوذػلی رضایی 

 اػظن احوذیاى MBRI-9224 1392-1391ّای  ّا در عثذ دارایی، تذّی، عَد ٍ سیاى در عال ارسیاتی ػولىزد تاًه

 اػظن احوذیاى MBRI-9223 (1391-1390ّا  ) تحلیل عْن اس تاسار تاًه

 اػظن احوذیاى MBRI-9222 (1391-1390ّای ایزاى ) ت تاًىی، در تاًهّای عاله ارسیاتی ؽاخـ

 لیال هحزاتی MBRI-9221 گذاری در التقاد جْاًی  اًذاس ٍ عزهایِ ای در تحزاى التقادی جْاى ٍ تحَالت پظ ّای تَعؼِ تجزتِ تاًه

 ٍّاب للیچ، لیال هحزاتی MBRI-9220 ّای ایزاًی( ٍضؼیت آهاری هَعغات هالی اعالهی تزتز در جْاى )تا تأویذ تز ًمؼ تاًه

 لَ حجت تمی MBRI-9219 پایذاری تَرم ٍ ػَاهل هَثز تز آى در التقاد ایزاى

 تَعلی ٍ ٍّاب للیچ دوتز هحوذاعواػیل MBRI-9217 هالیات تَرهی در تزاسٍی ػذالت

 رعَل خَاًغاری، رضا یارهحوذی MBRI-9216 هذیزیت ثزٍت اعالهی

 فزؽتِ هالوزیوی MBRI-9215 ّای فمْی پیزاهَى هغألِ جثزاى واّؼ ارسػ پَل دیذگاُ تزرعی
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 ًَیغٌذگاى /ًَیغٌذُ گشارػوذ  ػٌَاى

 هاًذاًا عاّزی، فزّاد ًیلی MBRI-9214 ؽذُ در تَرط اٍراق تْادار تْزاى ّای فٌؼتی پذیزفتِ ّای هالی تٌگاُ تحلیل ػاهلی ًغثت

 رعَل خَاًغاری، حغیي هیغوی، لیال هحزاتی MBRI-9213 هذت ٍ وارتزدّای آى در تاًىذاری ٍ هالی اعالهی فىَن وَتاُ

 عیذ هْذی تزوچیاى، عؼیذ تیات، َّهي وزهی MBRI-9212 تیٌی تَرم در التقاد ایزاى جؼثِ اتشار پیؼ

 حغیي هیغوی MBRI-9211 در تاًىذاری تذٍى رتا گذاراى هحاعثِ عَد لغؼی عپزدُ

 اػظن احوذیاى MBRI-9210 (1390ٍ  1389ّای  ارسیاتی ػولىزد فٌؼت تاًىذاری در ایزاى )همایغِ عال

 حویذ لٌثزی MBRI-9209 ًگاّی تِ چارچَب لاًًَی، ًْادی ٍ ًظارتی ٍرؽىغتگی تاًه

 اػظن احوذیاى MBRI-9208 هالی تَلیذ ّای ػولىزد ؽثىِ تاًىی در تأهیي تحلیل ؽاخـ

 هقؼة ػثذالْی آراًی MBRI-9207 تغتزّای تؾىیل هٌغمِ تْیٌِ پَلی تیي وؾَرّای عاسهاى ّوىاری التقادی )اوَ(

 حغیي هیغوی MBRI-9206 حاوویت ؽزوتی، ًظارت ٍ همزرات احتیاعی در هَعغات هالی اعالهی: گشارػ پٌجویي رٍس هذرعِ سهغتاًِ تاًىذاری اعالهی

 ٍّاب للیچ MBRI-9205 اعتاًذاردّای حغاتذاری ٍ حغاتزعی در هَعغات هالی اعالهی: گشارػ چْارهیي رٍس هذرعِ سهغتاًِ تاًىذاری اعالهی

 لیال هحزاتی MBRI-9204 ای اعالهی: گشارػ عَهیي رٍس هذرعِ سهغتاًِ تاًىذاری اعالهیّ هذیزیت دارایی ٍ تذّی در تاًه

 رعَل خَاًغاری MBRI-9203 ّای اعالهی: گشارػ دٍهیي رٍس هذرعِ سهغتاًِ تاًىذاری اعالهی هذیزیت ریغه در تاًه

 فزؽتِ هالوزیوی MBRI-9202 افَل ٍ همزرات ؽزػی در هؼاهالت ٍ تأهیي هالی: گشارػ اٍلیي رٍس هذرعِ سهغتاًِ تاًىذاری اعالهی

 حغیي هیغوی MBRI-9201 ّای تاًىذاری ٍ هالی اعالهی تَرم ٍ جثزاى واّؼ ارسػ پَل اس دیذگاُ اعالهی: گشارػ ّفتویي جلغِ ًمذ پضٍّؼ

1391 

 حغیي هیغوی MBRI-9111 ّای تاًىذاری ٍ هالی اعالهی پَلی وزدى وغزی تَدجِ اس هٌظز التقاد اعالهی: گشارػ ؽؾویي جلغِ ًمذ پضٍّؼ

 ِ هالوزیویفزؽت MBRI-9110 هجوَػِ رٍایات رتا)تخؼ اٍل(

 فزؽتِ هالوزیوی MBRI-9109 تزرعی فمْی ٍ حمَلی ٍثایك تاًىی

 فزّاد ًیلی ٍ هزضیِ اعفٌذیاری MBRI-9108 اعتفادُ خاًَارّای ؽْزی اس اًَاع خذهات هالیػَاهل هؤثز تز 

 سّزا خَؽٌَد MBRI-9107 ضزٍرت هؼزفی رٌّوَد جذیذی در هذیزیت ریغه ًمذیٌگی تا تَجِ تِ تحَالت عیغتن هالی در ایزاى

 لیال هحزاتی MBRI-9106 عاختار تاًىذاری اعالهی در وؾَرّای اعالهی: ًوًَِ هَردی وؾَر هالشی

 حغیي هیغوی MBRI-9105 ؽٌاعی رتا ٍ تْزُ هفَْم

 ٍّاب للیچ MBRI-9104 تَرق چیغت؟

 لیال هحزاتی MBRI-9103 اًذاس التقاد اعالهی تز تحزاى هالی جْاًی چؾن

 لیال هحزاتی MENA MBRI-9102ٍضؼیت تاًىذاری اعالهی در وؾَرّای هٌغمِ 

 ایلٌاس اتزاّیوی MBRI-9101 تحزاى یَرٍ؛ ریؾِ ّای پیذایؼ ٍ عٌاریَّای آیٌذُ
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 حغیي لضاٍی، حغیي تاسهحوذی MBRI-9008 (1390) تاتغتاى  ػولیات تاسار تاس در چارچَب تاًىذاری تذٍى رتا 

 فزّاد ًیلی MBRI-9007 (1390)پاییش  ؽٌاعی التقاد ریاضی تابو

 عیذ ففذر حغیٌی MBRI-9006 (1390) تْار ّای دٍلتی ایزاى تزآٍرد لذرت تاساری در ؽثىِ تاًه

 اتَالفضل اوزهی، پیواى لزتاًی MBRI-9005 (1390) تاتغتاى ّای اعاعی تغییز ٍاحذ پَل هلی؛ تجزتِ ًٍشٍئال جٌثِ

 دل حغیي هؼقَهی، هحوذ رٍؽي MBRI-9004 (1390) تاتغتاى ّای تیوِ عپزدُ عی اثزتخؾی ًظامافَل اعا

 سّزا علغاًی ، سّزا خَؽٌَد ، عاّزُ اوثزی آالؽتی MBRI-9003 (1390) تْار ّای وَچه ٍ هتَعظ عاس ٍ وارّای تأهیي هالی ؽزوت

 ٍّاب للیچ MBRI-9002 (1390) تْار تاًىذاری اخاللی در جْاى

 حغیي لضاٍی MBRI-9001 (1390) تْار هالیات تَرهی دالر
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 سادُ ، اػظن احوذیاى ػلی حغي MBRI-8911 تَرط اٍراق تْادار در ایزاى ٍ تزخی وؾَرّای هٌتخة

 اهیز حغیي اهیي آساد، حغیي هؼقَهی MBRI-8910 لاًَى تاًه هزوشی فذراعیَى رٍعیِ
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 ًَیغٌذگاى /ًَیغٌذُ گشارػوذ  ػٌَاى

 هْذی هٌجوی MBRI-8909 ّای پَلی ٍ لیوت ًفت عیاعت

 ّادی حیذری، سّزا سٍاریاى، ایواى ًَرتخؼ MBRI-8908  هذیزیت ًمذیٌگی ٍجَُ ًمذ فٌذٍق ؽؼة تا اعتفادُ اس هذل اًتؾار

 لیال هحزاتی MBRI-8907  گذاری اعتاًی هقَتِ تؾىیل هزاوش خذهات عزهایِ

 هْؾیذ ؽاّچزا MBRI-8906  تزًاهِ پٌجن تَعؼِ وؾَرتزرعی 

 عاّزُ اوثزی آالؽتی MBRI-8905  وٌٌذگاى خذهات فٌی ٍ هٌْذعی ًاهِ اجزایی حوایت اس فادر آییي

 تایَهی، هتزجن: عَفی تیگلزی تزاًگ تَی، تاهین MBRI-8904  اثز خارجی تحزاى ّای هالی آهزیىا ٍ اًگلغتاى تز دیگز ًماط جْاى

 پزعتَ ؽجزی MBRI-8903  ًمؼ یَآى درهَفمیت تجاری چیي

 وزین سادُ، لیال ًیلفزٍؽاى هجیذ فاهتی، عؼیذ دائی MBRI-8902  ادٍار تجاری ٍ آسهَى ػلیت گزًجز

 افل حغیي هیغوی، هحغي ػثذالْی، هْذی لائوی MBRI-8901 التقادی اعتفادُ اس ًْاد ٍلف در تاهیي هالی خزد اعالهی-عٌجی فمْی اهىاى
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