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 کیدهچ

سایههای ارزیابی ریسکهای هیئت ثبات مالی برای ی نخست توصیهمرحلههمسو با  این یادداشت  ازکلی  یای تصویربانکداری 

های مالی ان گراه از نهادهای مالی فعال در نظام مالی ایران بررساای امار ا ارمام صااورت .کندارائه میای ایران بانکداری سااایه نظام

ی راند دهندهگیردا نشااااانای مرار میهای انها در ملمرا بانکداری سااااایهکه مطابق با اساااااانداردهای هیئت ثبات مالیا فعالیت

های ای بر اساس اساانداردهای بانکداری سایهتا میزان فعالیتای در ایران است. در این یادداشگسارش بخش بانکداری سایهرابه

ای محاسااابه ا راند ان  ی ها ا جریان اجوه نقد مؤساااساااات فعال در بانکداری ساااایهی داراییهیئت ثبات مالی همچون اندازه

ا نظام بانکی در ایران  ایتنیدگی میان نظام بانکداری سااایهشااود. یادداشاات حاهاار به دره بررساای می ۸۸۳۱تا  ۸۸۱۱های سااال

؛ کندگری مالی امدام میهای ااسااااطهایا ا لیزینگ به فعالیتگذاریا بیمههای ساااارمایهپردازد. بخش بانکی از  ریق شاااارکتمی

های های کارکردی انها از اناقال ریسکبنابراینا هرارت دارد مقام ناظر با تشخیص ارتباط دمیق بین این دا بخش ا تفکیک حوزه

 های مالی جلوگیری کند.ای به سایر بخشماتیک بانکداری سایهسیسا
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مقدمه 
ین تنها با ا اسااات؛گری مالی شاااود که شااابیه  ملیات ااساااطههایی ا الق میای به فعالیتترین تعریفا بانکداری ساااایهدر ماداال

 کند. پس ازتحمیل نظام مالی  بهای را های بالقوهریسااک ممکن اساات گیرد اصااورت میتفاات که خارج از نظارت ناظران بانکی 
شار در محافل بحران مالی اخیر ا حاک  شیشدن رایکردهای مبانی بر امدامات تثبیای بی ست اموز سیا ضای گرا   ۱۲اه گذاریا ا 

عیین ای ا تبانکداری سایهبندی دمیق مصادیق ( از این هیئت خواساند برای تشخیص ا  بقه0یکی از ارکان اصلی هیئت ثبات مالی)
بانکداری  نظامهای مشااخص ا ااحد جهت نظارت بر . ایجاد راشکندمطالعاتی تعریف  ینقش ان در نظام مالی جهانا یک پراژه

های ساااایساااااماتیک این حوزه ا تنظی  موانین نظارتی مافاات از بانکداری ماعار  برای ایا امادگی برای مقابله با ریسااااکسااااایه
 نظارت ینامهبر کشااورهامقامات ملی  با همراهی . هیئت ثبات مالیاسااتای از دیگر اهدا  این پراژه ی بانکداری سااایههافعالیت
 تنظی  موانین ا مقررات با محورهای ذیل تداین ا ابالغ کرد. در پاسخ به ۱۲۸۸در اکابر  را ایبانکداری سایه جامع بر

 ؛ای(نگاری بانکداری سایهای )کالنبانکداری سایه نظامبرداری کالن از مقیاس ا راند نقشه -۸
تمایل برای اناقال منابع از بخش بانکداری به بخش ) 2های اربیاراژ مقرراتیهای سیساماتیک کلیدی ا نگرانیشناسایی ریسک -۱
 ؛ اایبانکداری سایه نظامدر  (ایسایه

 .ایبانکداری سایه نظامهای اربیاراژ مقرراتی در نیهای سیساماتیک کلیدی ا نگراارزیابی ا براارد ریسک -۸
هیه گران مالی غیربانکی تانداز گسارده از ااسطهاال یک چش  یبنابراینا راش نظارت بر مبنای این اصل اساوار است که در اهله

اتیک ا های ساایسااامگذار بر تحوالت ریسااکساایاساات اتا بر مبنای ان باشاادای های بانکداری سااایهتمام فعالیت یشااود که دربرگیرنده
شود.  هراربیاراژهای مقرراتی مامرکز  شت حا سو با مرحله به این منظورا یاددا صیههم ست تو شدهی نخ  هیئت ثبات مالی یهای یاد

انکداری ی بانکی با بط شااابکهارتبادر ادامها ابادا  .کندارائه میای ایران بانکداری ساااایه از نظامای تصاااویری کلی برای بانکداری ساااایه
ای بر اساااس اساااانداردهای هیئت ثبات مالی های بانکداری سااایهگیری حج  فعالیتاندازه اساا سا  بررساایهای ان ای ا ایژگیسااایه

 اخاصاص دارد. های سیاسایبندی ا توصیهجمعبخش پایانی یادداشت نیز به . شودمیمعرفی 

ای سایهی بانکی و بانکداری ارتباط شبکه 
 هدد ثبات مالی را کاهش ممکن است اعد ریسک سیسامیاز بُ اکنند که این به ه  پیوساگی مل می 3پیوساهه اغلب بسیار به هابانک

دا باشاااموجود  هابانکای ا مالی بین بانکداری ساااایه تأمینتواند در  لت ارتبا ی که میالی به باشاااداناشاااار ریساااک  ساااازا زمینه
ای ا های موجود در بانکداری سااایهیابد. بنابراینا باید به ریسااکای به بخش بانکی اناقال میمالی بخش بانکداری سااایههای ریسااک
 .کردبیشار توجه پایش کنارل ا  مابل هایریسک

خوبی که به شاااودمی هایی از نظام مالی منجرای از جریان ا ابارات در بخشرشاااد بخش  مدهای به افزایش رابهبانکداری ساااایه
 نند؛کگذاران بهره پرداخت بر اساااس ان به ساا رده هابانکبرای نرخ بهره تعیین شااود که  سااقفی اگر امثال برای. نیسااتتحت نظارت 

برای کاهش  هابانکنظارت بر  ی. از حوزهیابندمیدهی برای اام خوبی یانگیزه هابانکا  شااااودک  میگذاری بانک ساااارمایه یههزین
تواند می هامحدادیت. این کرددهی ا مال ی بر اامهایمحدادیتتوان می اهامخا رات ناشاای از ا طای زیاد اام در ساابد دارایی بانک

                                                           
 برای جزئیات بیشتر، نگاه کنید به: 1 

- Financial Stability Board. (2013). Policy framework for strengthening oversight and regulation of shadow banking 
entities. Consultative document, Financial Stability Board, Basel. Retrieved from http://www.financial stability 
board.org/publications/r_130829c.htm 
- Financial Stability Board. (2013). Global shadow banking monitoring report 2013. Financial Stability Board, Basel. 
Retrieved from http://www. financial stabilityboard.org/publications /r_121118c.htm 
2 regulatory arbitrage concerns 
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های های مانونی در نظر گرفاه شااود. بنابراین با اجود موانین ا مقررات سااختا راهاام به ساا رده تا انداخاه یکارانهاز نساابت محافظه
شااده برای ساا رده ا موانع های تعیینکند از سااقفکمک می هابانکای در این زمینه به رار ان نیز ایجاد شااده ا بخش بانکداری سااایهف

 .کننددهی  بور اام
. اگر این مؤساااساااات فعال در داردگذاران پولی ابعاد مخالفی ی بانکی کشاااور از دید سااایاساااتای ا شااابکهارتباط بانکداری ساااایه

سایهبانکدار ص هابانکای از نظر مالکیت ماعلق به ی  شخ شند یا ارتباط مالی م شد هابانکبین  یبا سات برمرار با س ارتباط  ؛ا این مؤ
ه کنند کمیهای مساقیمی از این مؤسسات حمایتها بانک اا در موامع براز بحران دارداجود  هابانکمساقیمی میان این مؤسسات ا 

 بماند.از نظر ناظران مخفی  نباید
 :شودمیبه موارد زیر اشاره  ای بانکیای ا شبکه ور کلی در تبیین ارتباط بانکداری سایهبه
ه ا طای د بنتوانا با براز هرر ا زیان ا اباری در این مؤسسات میکرده باشندگذاری ای سرمایهها در بانکداری سایهبانک چنانچه -۸

 ابد. یها اناقال میای به بانکفعال در بانکداری سایه یی مؤسسههای موجود در ترازنامهکه در پی ان ریسک کننداام ا تسهیالت امدام 
ااراق بهادار انجام دهند ا این ااراق بهادار نیز در ارتباط مساااااقی  با  بامالی خود را ها بخش  ظیمی از تأمینامای بانک -۱

حران در به براز ب ممکن استاماصادی ا غیراماصادی  اهعیتهر نوع تغییر ا تحولی در  ادای باشفعال در بانکداری سایه یمؤسسه
 اابساگی اجود دارد.ای های بانکداری سایهفعالیت اها میان منابع بانک ؛ پسها منجر شودبانک
ا این فراش  شاااودمیمجبور  های خود در اسااارع امتمدتا اغلب به فراش داراییبا منابع  مدتاً کوتاه اایبانکداری ساااایه -۸

گذاری هایی ساااارمایهها نیز در چنین دارایی. اگر بانکانجامدمیها در بازارهای مالی ها در اساااارع امت به کاهش میمت داراییدارایی
 کند.د میایجاهایی برای بانک دهد ا ریسکها را کاهش میهای بانکای ارزش داراییفراش دارایی در بانکداری سایه اکرده باشند

ال به اناق ممکن استای نیز در صورت براز بحران در ان مؤسسه ها در مبال مؤسسات فعال در بانکداری سایهتعهدات بانک -۴
صاااورت صااادار ای بهها در مبال مؤساااساااات بانکداری ساااایهای منجر شاااود ا اغلب تعهدات بانکمنابع از بانک به بانکداری ساااایه

ست. تعهداتی که بههمانانامه یا امالم زیر خ ط تواند به امالم باالی خشودا میها ثبت میی بانکصورت امالم زیر خط در ترازنامهط ا
 اناقال یابد.

برای ثبات بخش بانکی باید مورد توجه  الاه بر اینکه  هابانکای ا مواردا تبیین ارتباط میان بانکداری سااااایهاین با توجه به 
 از نظر ثبات در بازارهای مالی نیز بسیار حساس است.  ابانکی باشدگذاران ا مقام ناظر سیاست

ایگیری بانکداری سایهاندازه 
له ایا الزم اساات کشااورها هرساااتصااویری کلی از مقیاس فعالیت بانکداری سااایه یهای هیئت ثبات مالی برای تهیهمطابق با توصاایه
.  بق اساااااندارد هیئت ثبات مالیا نهادهای حاهااار در کنندااری ا مناشااار عجمرا  گران مالی غیربانکیای ااساااطها ال ات ترازنامه

ا 9های مشااارب بازار پولا صاانداق3ا مؤسااسااات مالی  مومی2های بازنشااساااگیا صاانداق0های بیمهای شااامل شاارکتبانکداری سااایه
 ۸. جدال است 8گذاری مشاربسرمایههای ا ا صنداق4گذاریهای سرمایهصنداقا 6های پوشش ریسکا صنداق1های لیزینگشرکت

 کند.معرفی میبندی هیئت ثبات مالی با  بقه را ای در ایراننهادهای بانکداری سایه

                                                           
1 insurance corporations 
2 pension funds 
3 public financial institutions 
4 money market mutual funds 
5 structured finance vehicles 
6 hedge funds 
7 investment funds 
8  mutual funds 
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 ۸جدال 

 بندی هیئت ثبات مالیطبقهای در ایران و های بانکداری سایهزیربخشی مقایسه

 هیئت ثبات مالی بازار مالی ایران

 های بیمهشرکت های بیمهشرکت
 های بازنشساگیصنداق های بازنشساگیصنداق

 مؤسسات مالی  مومی -
 بازار پولمشارب های صنداق گذاریهای سرمایهصنداق

 های پوشش ریسکصنداق -

 گذاریهای سرمایهصنداق گذاریهای سرمایهشرکت

 پذیرسایر مؤسسات س رده مؤسسات ا اباری غیربانکی

 گذاری مشاربصنداق سرمایه -
های تأمین شرکت اهای لیزینگشرکت یامؤسسات مالی  موم
 های ا ابارالحسنها تعاانیهای مرضسرمایها صنداق

 هاسایر ااسطه

با  ت کنونیاهعیدر  اکه تا حد امکان بر اساانداردهای هیئت ثبات مالی مبانی باشد ادر ایران ایجامع از بانکداری سایه یتصویر یتهیه
اسااات.  بندی هیئت ثبات مالی مواجهای ایران با  بقهبندی ارکان بانکداری ساااایههای این بخش ا  دم انطباق  بقهداده بودنک دا معضااال 

م گری مالی امداها به ااسطها ... که همچون بانک اهای ا ابارتعاانی االحسنههای مرضبسیاری از مؤسسات مالی ا ا اباری شامل صنداق
 اهای بازنشااساااگی. این موهااوع در مورد صاانداقاندنشاادهبررساای در این یادداشاات ا انها دسااارساای به ا ال ات مالیدلیل  دم ا بهکنندمی

یز صادق ن کنندمیفعالیت  گذاری که خارج از بورس ااراق بهادارهای سرمایها شرکت اهای تأمین سرمایههاا شرکتا لیزینگهای بیمهشرکت
 است. 

از این گردااردی شده است.  ۸۸۳۱تا  ۸۸۱۱های  ضو بورس ااراق بهادار از سال ر این مطالعه از شرکتهای مورد اسافاده دداده
ا مؤسسات  اگذاریسرمایه اهای  ضو صنعت بیمها لیزینگشرکت یداده از مجمو ه ۷۶ا  ۰۱ا ۰۲ا ۸۳ا ۸۸ترتیب تعداد به اهاسال

ها سازمان بورس ا ااراق بهادار در این شرکت یشدهحسابرسی یهای مالی ساالنهمالی ا ا اباری غیربانکی اساخراج شده ا صورت
 است. شدهاتحلیل تجزیه

 توان ماشااکل از مؤسااسااات ا اباری غیربانکیاای در ایران را میاشاااره شااده اسااتا بانکداری سااایه ۸ ور که در جدال همان
ا  اهای بازنشااساااگیهای بیمها صاانداقهای تأمین ساارمایها شاارکتهای لیزینگا شاارکتشاارکت اگذاریهای ساارمایهصاانداق
 ای در ایرانتوان دریافت که حج  فعالیت بانکداری سااایهمی اگذاری دانساات. با بررساای ا ال ات در دسااارسهای ساارمایهشاارکت

 افزایش داشاه است.
رشد بوده با راندی ارام رابه ۸۸۳۸تا  ۸۸۱۱های ای در سالهای مؤسسات مشمول بانکداری سایهیا مجموع دارای۸مطابق شکل 

از نظر تعداد تغییر چندانی نداشاااها  ۸۸۳۱ا  ۸۸۳۸های ای در سااالی بانکداری سااایههای فعال در  رصااهاسااتا اما با اینکه شاارکت
سایهجهش حج  دارایی سال های بانکداری  سایهتمایل به فعالیت ارسدنظر میرا به. از ایناد استزیای در این دا   ایهای بانکداری 

 افزایش است.در کشور رابه
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 اارد نوین.ها: ره. منبع دادهمیلیارد ریال(هزار ) ۸۸۳۱تا  ۸۸۱۱های ای ایران در سالحج  دارایی بانکداری سایه .۱شکل 

 
)بر اساااس  درصااد ۸۱۲ حداددر جهان  تولید ناخالص داخلیصااورت درصاادی از ای بهبانکداری سااایه یا اندازه۸۸۳۱در سااال 

 (.۱درصد بوده است )شکل  ۶۷ا در ایران  (۸المللیهای بینی حسابگزارش بانک تسویه
 

 

 اارد نوین.ها: ره)درصد(. منبع داده ۸۸۳۱تا  ۸۸۱۱های در سال تولید ناخالص داخلیای به های بانکداری سایهنسبت دارایی .۲شکل 

سال سری از داراییاین بخش به یاندازه اهمچنین در همین  ساس گزارش  ۲٫۰۴های بانکی در جهان برابر با صورت ک بانک )بر ا
 (.۸)شکل  است ۲٫۲۴۰ا در ایران حداد ( المللیهای بینی حسابتسویه

 
های ها از شرکت)درصد(. داده 13۳2تا  13۱۱های ی بانکی ایران در سالهای شبکهای به داراییهای بانکداری سایهنسبت دارایی .۳شکل 

 گردآوری شده است. 13۳2-13۱۱ی زمانی عضو بورس اوراق بهادار در بازه

ای از نظر حج  دهد صاانعت بانکداری سااایهمی ی بانکی نشااانهای شاابکهای به داراییهای بانکداری سااایهبررساای نساابت دارایی
سه  بهدارایی سه با بانکداریا  سی میزان داراییها در مقای سایهمراتب کماری را در اخایار دارد. پس از برر سی ایا بررهای بانکداری 

ای در ایران ری ساااایهدر ادامه با توجه به امارهای موجودا اهاااعیت بانکدا اسااات.های این صااانعت در ایران نیز هاااراری زیربخش
 شود.میبررسی تفکیک نهادها به

                                                           
1 Bank for International Settlements (BIS) 
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 مؤسسات مالی ا ا اباری غیربانکی بیشارین میزان دارایی اای ایرانی بانکداری سایهمیان نهادهای فعال در  رصه ۴مطابق شکل 
سال  (از نظر مقداری)را  شاه ۸۸۳۱در  سات دا س سطه- اند. این مؤ شباهت را با بانکبی - گری مالیبه لحاظ  ملیات اا ا هشارین 

گذار . با توجه به تأمین مالی منابع در ایران با محوریت بازار پولا سیاستایندمیشمار بانکی به نظامرمیب اصلی  ادارند ا از این حیث
ذار نسبت گهرارت دارد سیاست ارا. از اینکنددهی این مؤسسات مالی ا ا اباری غیربانکی معطو  باید تمرکز بیشاری را به سامان

. کند بانکی( امدام نظامهای  ملیات مؤسسات ا اباری غیربانکی )مامایز از دمیق حوزه کردنهای کارکردی ا مشخصتفکیک حوزهبه
 ا ال ات شاااافا  به مراجع نظارتی از دیگر  واملی اساااات که یامدامات دیگری همچون الزام به گزارشااااگری مالی ا ارائه اهمچنین

 گونه مؤسسات مؤثر باشد.دهی ا نظارت هرچه بیشار مقام ناظر بر اینتواند در سامانمی
 

 
 

های  ضو بورس ااراق بهادار در ها از شرکت)هزار میلیارد ریال(. داده ۸۸۳۱تفکیک هر نهاد در سال ای بهمیزان دارایی بانکداری سایه .۴شکل 
 گردااری شده است. ۸۸۳۱-۸۸۱۱ی زمانی بازه

ها در این بخش است ا درصد از کل دارایی ۱۶گذاری حداد های سرمایهسه  دارایی شرکتدهدا نشان می ۰ ور که شکل همان
های بانکداری درصاااد از کل دارایی ۴۲ا  ا۰ا ۱۱ترتیب حداد ا مؤساااساااات ا اباری غیربانکی به اهالیزینگ اایهای بیمهشااارکت

 اند.ای را به خود اخاصاص دادهسایه
 

 
. )درصد( ۸۸۳۱تفکیک در سال ای در کشور بههای موجود در بانکداری سایهای از کل داراییهای بانکداری سایهسه  زیربخش .۵شکل 

 گردااری شده است. ۸۸۳۱-۸۸۱۱ی زمانی های  ضو بورس ااراق بهادار در بازهها از شرکتداده
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معرفی شااده جریان اجوه  ۱۲۸۸ای در سااال گیری بانکداری سااایهاندازهیکی دیگر از پارامارهایی که از نظر هیئت ثبات مالی معیار 
ساله در مؤسسات یک ییک دارهدر  را های  ملیاتی نقدیجریان اجوه نقد  ملیاتی خالص فعالیت ۷شکل . استدر این بخش  0نقد

شااود که مقدار ان ا تفاات با سااود گفاه میکیفیت سااود نیز  ادهد. در ادبیات مالی به این جریانای نشااان میفعال در بانکداری سااایه
 .است شدهمدیریت  سودا ا حفظ ثباتدهد که بشده در صورت سود ا زیان میزان امالم تعهدی اخایاری را نشان میارائه

 
ی زمانی هادار در بازههای  ضو بورس ااراق بها از شرکتای کشور )هزار میلیارد ریال(. داده. راند جریان اجوه نقد در بانکداری سایه۷شکل 

 گردااری شده است. ۸۸۱۱-۸۸۳۱

سااال ای  ضااو بورس ااراق بهادار از های بانکداری سااایهجریان نقد  ملیاتی شاارکت اشااودمشاااهده می ۷که در شااکل  نهوگهمان
 اهاساات.  الاه بر انهای  ملیاتی این شاارکتبازده مثبت ا نقدی فعالیت یدهندهکه این نشااان اسااتدر حال رشااد  ۸۸۳۱تا  ۸۸۱۱

ال های سبرای تأمین فعالیت را های شرکت ا در دسارسسال میزان اجوه نقد حاصل از فعالیتیک  درهای  ملیاتی خالص فعالیت
دهی با جهت - ن اناظار داشاااات که این بخشتوامی اایرشااااد ان در بخش بانکداری سااااایهدهد. با توجه به راند رابهاتی نشااااان می

 باشد.مفید در رشد اماصادی کشور - های تولیدی ایجاد محرب در بخش یااسطهها بهگذاریها ا سرمایهفعالیت
های خود در ها ا بدهیا با تغییر در ساااخاار داراییبیشااارای هاامن پذیرش ریسااک ی بانکداری سااایهمؤسااسااات فعال در  رصااه

سبا الگوترازنامه  سرمایههای ک سان به ا ابارات را برای  سی ا سار شانا د ف های مخالاجود راه دلیلبهند ا نکگذاران فراه  میاکار
اخاار خورد. بررساای سااچشاا  میای بههای مالی بانکداری سااایهدر فعالیت بیشاااریپذیری ا کارایی ا اباراتا رمابت کردنبرای فراه 

های بیمه دهد سااااخاار مؤساااساااات ا اباری غیربانکی ا شااارکتای ایران نشاااان میدر بانکداری ساااایه های مخالفبخش یترازنامه
دیگر گذاری نیز از این حیث به یکهای لیزینگ ا ساارمایها ا شاارکتداردشااباهت بیشاااری با یکدیگر  (لحاظ ترکیب دارایی ا بدهیبه)

 (.۶)شکل ترند نزدیک
ساهسایه فعاالن بانکداری یساخاار ترازنامه سبی از فعالیتای د ست میبههای این بخش بندی منا ای ان ر توانمی با انکه  دهدد

ساه از فعاالن سایه د شاریدر بانکداری  شت  ای نظارت بی سایی نوع رفاار فعاالن بانکدار نظامکه در ارتباط با دا شنا ساند.  ی بانکی ه
 ها مؤثر باشد.تواند در شناخت نوع ارتباط این مؤسسات با بانکای میسایه

شااان انها ن یا بررساای ساااخاار ترازنامهاسااتگری اجوه با توجه به انکه هد  اصاالی فعالیت مؤسااسااات ا اباری غیربانکی ااسااطه
در ترازنامه را  شدههای منعکسی ا ا طای تسهیالت در دارایی جاری بیشارین سه  از کل داراییدهد جذب س رده در بدهی جارمی

که مؤسسات از محل بدهی جاری ا  دارد زیادیبلندمدت در بخش بدهی غیرجاری پس از بدهی جاری سه   یس رده ا. همچنیندارد
 .دهندمیغیرجاری تسهیالت ا طایی در دارایی جاری را پوشش 

 
 

                                                           
1 cash flow 
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های عضو بورس اوراق ها از شرکت. دادهمیلیارد ریال(هزار ) 13۳2ای کشور در سال فعاالن بانکداری سایه یساختار ترازنامه .۷شکل 

 گردآوری شده است. 13۳2-13۱۱ی زمانی بهادار در بازه

 هایها در شرکتها کمار است. هد  اصلی فعالیتها در مقایسه با سایر بخشها ا داراییحج  فعالیت اهای لیزینگدر شرکت
ی ا پرداخانی( مامرکز اسااات. بخش دارایی جاری نهای دریافالیزینگ فراش امساااا ی اسااات که در بازار ا اباری دا  ر  )حسااااب

رداخانی های پدر مالب حساب هاها مامرکز بر تأمین کاالبخش بدهیهای دریافانی شرکت ا ماشکل از فراش امسا ی در مالب حساب
 های لیزینگ است. بخش خصوصی در تأمین مالی شرکت یسرمایه اا الباه

مدت ا گذاری کوتاهای هساااند که دارایی جاری ا غیرجاری انها ماشااکل از ساارمایهخدمات بیمه یدهندهای ارائههای بیمهشاارکت
ی رای بلندمدت در بخش دارایی غیرجاگذاری بلندمدت ا مطالبات بیمهمدت در بخش دارایی جاری ا سااارمایهکوتاهای مطالبات بیمه
ه مشاااب لحاظ ساااخااریا تقریباًبه اساات.  ملیات بیمههابیمهحقای ا از محل ذخایر بیمه ای  موماًهای بیمههای شاارکتاساات. بدهی

شااابه با م ای نیز دریافت حق بیمه ا پرداخت ان  ملیاتی تقریباًهای بیمه ملیات مؤسااسااات ا اباری اساات از این بابت که در شاارکت
 .  داردجذب س رده ا ا طای اام 

ی ا ا بلندمدت در بخش دارایی جار مدتگذاری کوتاهگذاری دارای سااارمایهگذاری با هد  اصااالی سااارمایههای سااارمایهشااارکت
گذاری با حضااور در بازار ساارمایه ا تأمین مالی از های ساارمایهشاارکت ایکسااانی دارد. همچنین که حج  تقریباً هساااندغیرجاری خود 

ه با جذب سرمای گذاری  مدتاًهای سرمایهشرکت ا بارتیمحل سرمایه بیشارین سه  از کل بدهی ا حقوق صاحبان سهام را دارند. به
 کنند.کسب میا از این محل درامد  دهندمیا بلندمدت تخصیص  مدتگذاری کوتاهبع را به سرمایهاز بازار سرمایه منا

رداخت. با ا نظام بانکی پ ایتوان به تبیین ارتباط بانکداری ساااایهمی اایهای بانکداری ساااایهبا شاااناخت بهار از چگونگی فعالیت
توان شاااهد گسااارش میاسااتا ای گیری بانکداری سااایهاندازه ی برایمعیارکه  اایرشااد جریان اجوه نقد در بانکداری سااایهراند رابه

ها ا ارتباط این بخش با نظام بانکی ا ایجاد را با گسااااارش این فعالیتهای اینده بود. از اینای در سااااالهای بانکداری سااااایهفعالیت
ها از  ریق ارتباط بیشااار بانک مرکزی با سااازمان های ساایساااماتیک بین این دا بخشا هاارارت نظارت دمیق بر این فعالیتریسااک

 .گرددتواند به افزایش ثبات در بخش مالی ایران منجر شود. چنین ارتبا ی میبورس ا ااراق بهادار بیش از پیش نمایان می
  



 
 

9 

 

 

های سیاستی توصیه 
در بازارهای مالی  ای ور گساردهبهرا ای اناشار ریسک که بانکداری سایه کنندمیای بیشار بر این موهوع تأکید مناقدان بانکداری سایه

 نظامهای خارج از از  رق مخالف نظیر ایجاد فرصاات برای اربیاراژ مقرراتیا اهرم ممکن اسااتدهد. این افزایش ریسااک افزایش می
وع امبانکی به یگذاری جایگزین ساااا ردهیههای ساااارمافرصاااات کردنفراه بانکی تحت نظارتا  دم مطعیت ا ناا مینانی از  ریق 

افزایش موانین ا مقررات نظارتی  هرارت اایهای مالی ا سیساماتیک در بانکداری سایههای مالی منجر گردد. با اجود ریسکبحران
شار  این بخش بر سایهای که از فعالیتتصویر االیه اشود. در این خصوصاحساس میبی شد ار یادداشتای در این های بانکداری  ائه 

 .های سیاسای زیر باشدتوصیه یتواند دربرگیرندهمی
 ؛ای توسط یک مقام ناظر ااحد هرارت داردهای مؤسسات بانکداری سایههای سیساماتیک موجود در فعالیتشناسایی ریسک

اناقال یابد ا  الاه بر بازار ساارمایها  (از جمله بخش پولی)ها تواند به سااایر بخشمؤسااسااات میاین های در فعالیت زیادریسااک  زیرا
تعامل  ورابه این منظ گردد.نگاه جامع ا فراگیر به نظام مالی همراه با نظارت یک ارچه توصیه می ارا. از اینماأثر کندبازار پول کشور را 

ای با هد  نظارت بر یل کمیاهدر تشاااک (ناظر بازار پول)ا بانک مرکزی  (ناظر اصااالی بازار سااارمایه)ساااازمان بورس ا ااراق بهادار 
 کند.میدهی ا کارایی این بخش در ایران کمک شایانی ای به سازمانهای مخالف بانکداری سایه ملکرد ا فعالیت بخش

به نظارت مؤثرتر در این بخش  نیز ا ال ات مالی شاافا  ا الزام به گزارشااگری مالی از سااوی مقام ناظر ااحد ی رهااهتأکید بر 
ایا تصاااویری کلی از مقیاس فعالیت بانکداری ساااایه یهای هیئت ثبات مالی برای تهیهچنانکه مطابق با توصااایه کند؛میزیادی کمک 

 .کنندمناشر ااری ا را جمع گران مالی غیربانکیای ااسطهالزم است کشورها هرساله ا ال ات ترازنامه
سایه نظامتفکیک ارتباط  بنابراین سازاکار حاک  بر هر ای ا تببانکی ا بانکداری  سایه یکیین دمیق   اای اهمیت دارددر بانکداری 

شرکت سایههای تابعه در بانکزیرا هر یک از  شای باید با نظارت یک مقام ناظر چهارچوبها ا بانکداری  شد وبندی  د ا از ایجاد ا ر
. دگردهای دیگر جلوگیری های تابعه در بانکبانک به شاااارکت از یک یا دیگر یهای اکالای از یک شاااارکت به شاااارکت تابعهاام

در بازار مالی  یثبات بیشااار به ا کندبیشااار موانین ا مقررات کمک تواند به هماهنگی هرچهیادشااده می یتشااکیل کمیاه اترتیببدین
 منجر شود.

سایه س ردهای بهدر بانکداری  سدلیل  دم الزام به پرداخت  صت کاهش بهای ی مانونی )اغلب مؤ سات ا اباری غیربانکی(ا فر
شاارایط ناماقارنی بین انها  اهاگری مالی در مؤسااسااات مالی غیربانکی ا بانکپول اجود دارد. بنابراین با اجود ااسااطه یشاادهتمام

ند؛ اهنگ انباشاات کساارمایه را مخال می یهای تعادلی بازار اجوه را ماأثر ا تخصاایص بهینهاجود دارد. این شاارایط ناماقارن نرخ
کند. از نشااده( فراه  میای )نظارتمنابع پولی در بخش بانکداری را کند ا زمینه را برای هدایت این منابع به بخش بانکداری سااایه

ل تری در مقابمناسااب ااکنشتواند زمان بر بازار غیرماشااکل پولی ا بخش بانکداری میامداماتی همچون نظارت مؤثر ا ه  ارااین
نک دهی بازار غیرماشااکل پولی در کانون توجه باسااامان تازگیابه . الباهکندل به اربیاراژ مقرراتی از سااوی بانک مرکزی ایجاد تمای

با امداماتی همچون ادغام یا انحالل مؤساااساااات مالی ا ا اباری غیرمجاز تا حد  کرده اساااتمرکزی مرار گرفاه ا این نهاد را مادر 
 یتعیین دمیق حوزه ا. از سااااوی دیگر در بخش بانکدارینمایدای جلوگیری زیادی از هدایت منابع مالی به بخش بانکداری سااااایه

 دهد ا ثبات بیشاااری را درمینحو مؤثری کاهش ا بههاا اربیاراژ مقرراتی رهای هر یک از انواع بانکبندی مأموریتفعالیت ا دساااه
 .کندمیخدمات بانکداری ایجاد  یحوزه
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 های پژوهشی فهرست گزارش 
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1394 

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مالی: بانک محور یا بازار محورمسیر آتی نظام 

 پاشا، هادی حیدری حسین باستانزاد،محمدولی پور MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم

 مجید عینیان MBRI-PN-94017 21ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 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 بانکحکمرانی شرکتی در نظام

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

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

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

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

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

 نیستیکوپیر پائولو بنینو، سالواتور  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 ایرانپویاییتحلیل 

 محمودزادهمجید عینیان، امینه  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 

 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

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی 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، 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 

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262193&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262190&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252185&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252166&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252104&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252089&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=252089&Language=1
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=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=221997&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=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


 
 

11 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش 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 (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 شکست بازار اعتبارات 

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

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

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 
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 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 

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 
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 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
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 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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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