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 پژوهشکده پولی و بانکی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 01 پالك آفريقا، بزرگراه ابتداي آرژانتين، ميدانتهران: 

 01841-4494: پستي صندوق 0109494000: كدپستي

www.mbri.ac.ir 

 كند.نويسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولي و بانکي را منعکس نميشده در اين مقاله متعلق به ديدگاه و نظرات ارائه 

 باشد، ليکن استفاده از نتايج اين مقاله با ذكر منبع بالمانع است.كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به پژوهشکده پولي و بانکي مي 
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 ۲۱1۲1جهان در سال برتر  بندی موسسات مالی اسالمیرتبه

 

 2لیال محرابی

 

 مقدمه -1

ها، گسترش گذاري در زيرساختواسطه ارائه خدمات مالي قابل سرمايهاند به هاي اخير توانستهمالي اسالمي طي سالبازارهاي 

تنوع پرتفوي توليدات و ارائه خدمات بيشتر در راستاي جذب مشتريان جديد از رشد و توسعه قابل توجهي در بازارهاي جهاني 

هاي شترين تمركز را بر فعاليتبرخوردار گردند. در حال حاضر، موسسات مالي در راستاي گسترش محصوالت خود به مشتريان، بي

در اين ميان، از جمله راهبردهاي مديران ارشد  اند.( قرار دادهSMEsبانکداري خرد و خدمات شركتي به موسسات كوچک و متوسط )

موثر با  المللي به منظور ايجاد ارتباطتوسعه شبکه بين، عبارتند از 2101در راستاي افزايش رشد و توسعه بانکداري اسالمي در سال 

گذاري بهبود در كيفيت خدمات قابل ارائه و سرمايه، گسترش نوآوري در محصوالت و خدمات )ساختار و چارچوب مقرراتي(، نفعانذي

 .هاي عموميافزايش سرمايه انساني و ارتقاء سطح آموزش به مشتريان از طريق شعب و رسانهو  هادر زيرساخت

، منتشر 2101در سال  The Bankerالمللي سسات مالي اسالمي در جهان كه توسط نشريه بينبندي برترين موبر اساس آخرين رتبه

 411هاي كامالً اسالمي مبلغ باشد كه بانکميليارد دالر مي 0111هاي منطبق بر شريعت در جهان، معادل شده است، ارزش كل دارايي

ميليارد دالر با متوسط نرخ بازدهي دارايي  1/02اسالمي سودي معادل  هايميليارد دالر آن را در اختيار خود دارند. افزون براين، بانک

ها و موسسات مالي ايراني در ميان سيصد و شصت بانک تجاري اند. در اين ميان، نقش بانکدرصد را طي سال مذكور كسب نموده 0/0

بندي هاي اين رتبهها در باالترين رديفحجم داراييهاي بيمه و موسسات مالي و اعتباري،  بسيار چشمگير و از نظر و تخصصي، شركت

موسسه به طور كامل خدمات اسالمي ارائه  294كشور جهان،  91قرار دارند. از مجموع اين سيصد و شصت موسسه مالي اسالمي در 

ال مورد بررسي، حدود در س پردازند.هاي اسالمي به عرضه خدمات منطبق بر شريعت ميبانک تجاري با داشتن باجه 000دهند و مي

 1/22بودند و تنها روبرو  هاي مالي منطبق بر شريعتهاي ناشي از فعاليتبا افزايش داراييدهاي مالي درصد از موسسات و نها 44

ها و موسسات مالي اسالمي در ايران و جهان از لحاظ برخي در ادامه به معرفي برترين بانکدرصد كاهش دارايي را تجربه كردند. 

 پردازيم.ها ميشاخص

 های اسالمی در جهان وضعیت بانک -۲

 های منطبق بر شریعت رشد داراییحجم و  -۲-1

درصدي از  1/4هاي منطبق بر شريعت با رشد دهد كه ارزش كل دارايينشان مي، 2101آمار بدست آمده از مجله بنکر در سال 

رشد صنعت بانکداري  افزايش يافته است. از سوي ديگر، 2101ميليارد دالر در سال  0111به  2109ميليارد دالر در سال  0۹40

                                                           
 .باشدمي 2101 و جوالي نوامبر ،The Banker, Top Islamic Financial Institution مجلههايي از متن حاضر ترجمه بخش - 0

 .پژوهشکده پولي و بانکيپژوهشي، كارشناس ارشد  - 2

 فهرست جداول و نمودارها
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بندي جغرافيايي، كشورهاي شوراي مثبت بوده است. بر اساس طبقه ،2101اسالمي به تفکيک مناطق مختلف جغرافيايي نيز در سال 

 9۹ميليارد دالر ) ۰91 ( و آسيا به ترتيب باشوراي همکاري خليج فارس(، منطقه منا )به استثناي pGCCهمکاري خليج فارس )

از  دهند.هاي منطبق بر شريعت را تشکيل ميدرصد( بيشترين دارايي 08ميليارد دالر ) 2۰4درصد( و  ۹4ميليارد دالر ) 1۰0درصد(، 

 هاي آتي،دهد كه رشد اين صنعت طي سالها نشان ميبينيپيشو  اين بازار موقعيتي فعال و پر انرژي در سطح جهاني دارد اين رو

هاي سهم مناطق مختلف جغرافيايي از كل دارايي 0نمودار جدول و  باشد.تر از بانکداري رايج در سطوح كالن حداقل دو برابر سريع

 .دهندها را نشان ميها و رشد داراييمنطبق با شريعت بانک

 

 های منطبق بر شریعت به تفکیک مناطق مختلف جغرافیاییدارایی - 1جدول 

 رشد دارایی

)درصد(   

۲۱1۲ 

 )میلیارد دالر(

۲۱1۴ 

 )میلیارد دالر(
 مناطق جغرافیایی

1۴ ۶۴۱ ۱1/۲۶1  (pGCC) سشورای همکاری خلیج فار 

۴ ۲۶1 ۱9/۲3۷  pGCCمنطقه منا به استثنای  

9 1۲۱1 1/1۱9۸  مجموع منطقه منا 

 جنوب صحرای آفریقا 11 1۲ 9

۴ ۲۶9 ۲/۲۲9  آسیا 

1۲-  آمریکااسترالیا/ اروپا/  ۲۴ ۲۱ 

۶/۷  1۲۱۲ ۷/1391  کل جهان 

 

 

 ۲۱1۲منطبق بر شریعت به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی در سال های بانکهای داراییسهم کل  – 1نمودار 

 

(، 2هاي منطبق بر شريعت )جدول بندي انجام شده در ميان بيست كشور جهان از لحاظ بيشترين داراييبر اساس آخرين رتبه

هاي دوم تا پنجم ها در باالترين رديف وكشورهاي عربستان سعودي، مالزي، امارات متحده عربي و كويت رتبهايران از نظر حجم دارايي

شوراي همکاري خليج

9۹٪فارس 
منطقه منا به استثناي 

pGCC
٪۹4

اجنوب صحراي آفريق

0%

آسيا

08%

کاآمري/ اروپا/ استراليا

0%



 
 

۴ 

 

ميليون دالر به عنوان برترين موسسه  81102هايي معادل بندي، بانک ملي ايران با حجم دارايياين رتبهدهند. بر اساس را تشکيل مي

گروه بانکي  (،عربستان)تجاري ملي ملت )ايران(، بانک بانک خانه مالي كويت )كويت(، هاي الرجهي )عربستان(، مالي اسالمي و بانک

هاي انجام شده ( بررسي۹را دارا مي باشند. )جدول  هشتمهاي دوم تا )ايران(، به ترتيب رتبه صادرات برهاد )مالزي(، مسکن )ايران( و

بانک از  4بانک از ايران،  0۹ هاي منطبق بر شريعت،حجم دارايي دهد كه در بين پنجاه موسسه مالي اسالمي با بيشتريننشان مي

 خورد. بانک از كويت به چشم مي 2بانک از بحرين و  ۹بانک از قطر،  9، بانک از امارات متحده عربي 1بانک از عربستان،  02مالزي، 

 

 ۲۱1۲های منطبق بر شریعت در سال بندی کشورها بر مبنای بیشترین داراییرتبه - ۲جدول 

 جمعیت
تعداد موسسات 

دهنده خدمات مالی ارائه

 اسالمی

 های منطبق برشریعتدارایی

 )میلیون دالر(
 رتبه کشور

جمعیت درصد 

مسلمان از کل 

 جمعیت

 مسلمان

 )هزار نفر(

 1 ایران ۴۱1۴3۲ ۲۸ ۷۷۶۸۶ 99

 ۲ عربستان سعودی 3۱۶۸۱۷ ۴۲ ۲۷۲۲۲ ۷/9۲

 3 مالزی ۲۱۶3۱9 3۷ 199۲۴ 1/۶۶

 ۴ امارات متحده عربی 111۲9۴ ۲۱ ۷۱۸۴ ۷۲

 ۲ کویت ۸۴۴۴۸ ۲۷ ۲۴۶۱ ۷/۷۱

 ۶ قطر ۷۱۸9۸ 1۱ 1۴۷9 ۲/۶۲

 ۷ بحرین ۶۲۱۶۸ 3۱ 9۴۲ 3/۷۱

 ۸ بنگالدش ۲۲۲9۸ ۲۴ 1۴393۱ ۸/9۱

 9 اندونزی ۲1۱۴۴ ۲۶ ۲199۴۷ ۸۷

 1۱ پاکستان 1۱1۱1 19 1۷۸۶۲3 ۲/9۶

 11 سودان ۷۴۶۷ 9 3۲1۲9 ۷/9۱

 1۲ مصر ۷۱1۲ 1 ۷9۴۶۸ 3/9۲

 13 سوئیس ۶۸۷9 1 ۴۱1 9/۴

 1۴ ترکیه ۲9۲۱ 1 ۷۴3۲۱ 9۸

 1۲ برونئی ۲۱۲۲ 1 31۷ 1/۷۲

 1۶ انگلستان 3۸11 ۴ 3۱9۷ ۸/۴

 1۷ تایلند 3۷9۷ 1 3۶9۷ ۲/۲

 1۸ یمن 3۲۴9 3 ۲۴۷19 99

 19 سوریه  ۲۸۸1 3 ۲1۶۲3 ۸/9۲

 ۲۱ الجزایر ۲۲1۶ ۲ 39۲3۱ 99
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 های منطبق با شریعتبیست موسسه مالی اسالمی برتر جهان از لحاظ میزان دارایی – 3جدول 

شاخص 

سرمایه 

 پایه

(Tier 

1) 

)میلیون 

 دالر(

نرخ 

بازدهی 

دارایی 

(ROA )

 )درصد(

سود 

 ناخالص

)میلیون 

 دالر(

های درصد دارایی

منطبق با شریعت از 

 هاکل دارایی

های منطبق دارایی

 برشریعت

 )میلیون دالر(

S   یا

W * 

نوع 

 موسسه
 بندیرتبه موسسه کشور

11۲3 ۲/۱ ۴۲۲ 1۱۱ ۸۲۱1۲ S 1 بانک ملی ایران تجاری 

111۷۲ 3/۲ 1۸۲3 1۱۱ ۸۲۱۲۶ S تجاری 
عربستان 

 سعودی
 ۲ بانک الرجحی

۲۸۱۲ 1/1 ۶33 1۱۱ ۲۸۶۴1 S 3 خانه مالی کویت کویت تجاری 

1۶۷9 9/1 9۴۷ 1۱۱ ۲۴۲۱۲ S ۴ بانک ملت ایران تجاری 

1۲۲۸3 ۲/۲ ۲3۴۴ ۴۱ ۴۶3۶۶ W تجاری 
عربستان 

 سعودی
 ۲ بانک ملی تجاری

13۶۷۲ ۲/1 ۲۷۱۲ ۲3 ۴۲۴۴۷ W ۶ مای بانک برهاد مالزی تجاری 

۲۱۲۲ - ۲ 1۱۱ 3۷۲۲9 S ۷ بانک مسکن ایران تجاری 

3۴۲۲ 9/۱ ۴۴۶ 1۱۱ 33۸3۷ S ۸ بانک صادرات ایران تجاری 

۴۱۱۲ ۴/۲ ۷۶۸ 1۱۱ 33۷۲9 S تجاری 

امارات 

متحده 

 عربی

 9 بانک اسالمی دبی

1۴3۴ ۱۴/1 ۴3۲ 1۱۱ 33۲۷3 S 1۱ بانک تجارت ایران تجاری 

3۴۸۴ ۶/1 ۴۷۶ 1۱۱ 3۱۴۶۶ S تجاری 

امارات 

متحده 

 عربی

بانک اسالمی 

 ابوظبی
11 

۷۲1 9/1 ۴۶9 1۱۱ ۲۶۴۱۲ S 1۲ بانک اسالمی قطر قطر تجاری 

3۴۸۲ ۴/۲ ۶13 1۱۱ ۲۲۲۲۲ S 13 بانک راکیات مالزی تجاری 

۶9۲۲ 3/۲ 113۷ ۴۸ ۲۴۱۲۲ W تجاری 
عربستان 

 سعودی

بانک انگلیسی 

 سعودی
1۴ 

193۷ ۷/1 3۷۲ 1۱۱ ۲3۴۶3 S بحرین عمده 
گروه بانکداری 

 البرکا
1۲ 

۶۸۶ ۷/۲ ۲۲۴ 1۱۱ ۲۲۱۱3 S 1۶ بانک الرایان قطر تجاری 

۴۷۸3 ۸/1 33۷ 1۱۱ ۲1۲۶3 S تجاری 
عربستان 

 سعودی
 1۷ بانک آلیما

۷۲۶ ۱1/۱ 3 1۱۱ ۲۱۱۲۲ S 1۸ بانک کشاورزی ایران تجاری 

۲۶۱3 ۱۸/۱ 19 1۱۱ 19۲۱۲ S 19 بانک سپه ایران تجاری 

1۲۱9 ۴/1 3۴۸ 1۱۱ 1۸39۲ S ۲۱ بانک پارسیان ایران تجاری 

*- S بانک كامالً اسالمي  و :Wهاي اسالمي: باجه 
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بسيار قابل توجه  2101هاي ايراني در سال هاي منطبق بر شريعت بانکگردد رشد دارايي، مالحظه مي9همانگونه كه در جدول 

خورد كه بانک ايراني به چشم مي ششها، ترين رشد داراييموسسه برتر كامالً اسالمي از لحاظ سريع 01طوريکه در ميان ه است؛ ببوده

ها، در ميان ساير موسسات مالي اسالمي جهان در مقام درصد تغيير در حجم دارايي ۰۹و  ۰9بانک شهر و گردشگري ايران به ترتيب با 

توان به بانک صنعت و معدن، بانک سامان، بانک از ديگر موسسات مالي ايراني موجود در اين فهرست مي اند.چهارم و پنجم قرار گرفته

نسبت به ساير كشورها توانسته است در  پاكستانهاي اسالمي نيز كشور جهدر ميان موسسات مالي با با سرمايه و بانک دي اشاره نمود.

كشور عربستان سعودي مربوط به ها از نظر رشد دارايييمي از موسسات برتر نو  مقام نخست را به خود اختصاص دهد 2101سال 

 دهد.هاي منطبق بر شريعت را نشان ميوضعيت ده موسسه برتر جهان از لحاظ بيشترين رشد دارايي 9. جدول باشدمي

 

 

 *ها ده موسسه مالی اسالمی برتر جهان از لحاظ بیشترین رشد دارایی - ۴جدول 

های اسالمیبادجهموسسات با   موسسات کامالً اسالمی 

درصد 

 تغییرات 

های دارایی

منطبق 

 برشریعت

 )میلیون دالر(

 موسسه کشور
درصد 

 تغییرات 

های دارایی

منطبق 

 برشریعت

()میلیون دالر  

یبندرتبه موسسه کشور  

۴/۲۷1 نپاکستا 11۶۱  السالمبانک  بحرین ۲۲۱۱ ۸۱ حبیب بانک   1 

9/۲۲  مالزی ۷۸1 

-صادراتبانک 

واردات برهاد 

 مالزی

انانگلست 1۱13 ۷۶  ۲ بانک الرایان 

 1۲۶1 ۱۷ بانک موسکات عمان 11۲3 ۴3
ن عربستا

 سعودی 
ی بیمه تعاونی عرب  3 

39 ۴۶3۶۲ 
ن عربستا

 سعودی 
 ۴ بانک شهر ایران ۲1۱۷ ۶۴ بانک ملی تجاری

3۲ ۸۲۶۱ 
ن عربستا

 سعودی

بانک هلندی 

 سعودی
گردشگریبانک  ایران ۲9۷۱ ۶3  ۲ 

۲/31  ۸1۲۸ 
ن عربستا

 سعودی

بانک 

گذاری سرمایه

 سعودی
۹۵ 3۱۲۸ 

امارات 

متحده 

 عربی

 ۶ بانک عجمان

 مالزی ۲1۱۲ ۲۷
ان بانک پنبانگون

 مالزی
 ایران ۸9۱۱ ۲۸

بانک صنعت و 

 معدن
۷ 

۲۶ 1۸39۴ 
ن عربستا

 سعودی
 ۸ بانک سامان ایران ۷۸۸۶ ۲۲ گروه مالی سمبا

۲۲ 1۷۶۲۷ 
ن عربستا

 سعودی
9/۴۸ بانک ملی عرب  ۸۶۴۷ سرمایهبانک  ایران   9 

RHB  ۶/۴۸بانک  مالزی 1۱3۴۸ ۲۴ دیبانک   ایران 39۷9   1۱ 

- ميليون دالر 111تر از هايي بيشبا دارايي 



 
 

۷ 

 

 منطبق بر شریعت سود ناخالص در موسسات مالی -۲-۲
 

 

هاي مهم در تعيين توانايي مديريت در استفاده بهينه از منابع واقعي ميزان سود كسب شده در يک دوره مالي، يکي از شاخص

دهد. بر بندي موسسات مالي اسالمي را از لحاظ سود ناخالص نشان مي، رتبه1ها در خلق سود است. جدول اي و مالي بانکسرمايه

بانک اسالمي ميليون دالر(،  0014) ملت هايميليون دالر در مقام نخست و بانک 082۹ربستان با مبناي اين شاخص، بانک الرجحي ع

گردد در گونه كه مالحظه ميهاي بعدي قرار دارند. همانميليون دالر( به ترتيب در رتبه ۰۰۹)پاسارگاد ميليون دالر( و  4۰8دبي )

بندي قرار اند بيشترين سود ناخالص را كسب و در اين رتبهايراني توانسته بانک 4موسسه مالي منطبق بر شريعت در جهان،  21ميان 

 گيرند.

 مالی اسالمی برتر جهان از لحاظ سود ناخالص موسسه بیست و پنج – ۲جدول 

()میلیون دالر سود ناخالص درصد تغییرات بندیرتبه موسسه کشور   

9/۸-  1 بانک الرجحی عربستان سعودی 1۸۲3 

ملتبانک  ایران 9۴۷ ۲1  ۲ 

 3 بانک اسالمی دبی امارات متحده عربی ۷۶۸ ۶۴

۷/۴۲- پاسارگادبانک  ایران ۶۶3   ۴ 

 ۲ خانه مالی کویت کویت ۶33 1۸

3/۲-  ۶ بانک راکیات مالزی ۶13 

 ۷ شرکت بیمه تعاونی عربستان سعودی ۲۶۱ -

 ۸ بانک مصرف الرایان قطر ۲۲۴ 1۶

اسالمی ابوظبیبانک  امارات متحده عربی ۴۷۶ ۲1  9 

 1۱ بانک اسالمی قطر قطر ۴۶9 31

1۱-  11 بانک صادرات ایران ۴۴۶ 

 1۲ بانک تجارت ایران ۴3۲ ۲۷

 13 گروه بانکداری البرکه بحرین 3۷۲ ۶

۶/31-  1۴  ملی بانک ایران 3۶۶ 

۴۸-  1۲  پارسیان بانک ایران 3۴۸ 

 1۶ آلیما بانک عربستان سعودی 33۷ ۲۶

۴۲-  1۷ بانک اقتصاد نوین ایران ۲3۶ 

البالدبانک  عربستان سعودی ۲3۱ 19  1۸ 

۲/۶-  BIMB 19بانک  مالزی ۲۲9 

طرالمللی قاسالمی بینبانک  قطر ۲۲۶ 1۱  ۲۱ 

 ۲1 بانک سینا ایران ۲۱3 1۲

 ۲۲ بانک بروا قطر 19۲ ۴1

۲/1- اسالمی فیصلبانک  مصر 1۷9   ۲3 

۶/۷3- کارآفرین بانک ایران 1۷۱   ۲۴ 

1۲-  ۲۲ بانک الجزیره عربستان سعودی 1۲۲ 

 



 
 

۸ 

 

 (ROA) 3منطبق بر شریعت و بررسی نرخ بازدهی دارایی سودآوری موسسات مالی -۲-3

درصد از كل موسسات با رشد  41دهد كه در سال مورد بررسي، در حدود بررسي سودآوري صنعت بانکداري اسالمي نشان مي

هاي سودآوري، نسبت اند. يکي از شاخصبا كاهش اين شاخص نسبت به سال قبل روبرو بوده درصد 21مثبت سود مواجه و تنها 

هاي آن محاسبه بوده و از تقسيم سود خالص بانک به دارايي كننده استفاده مطلوب از دارايي( است كه بيانROAبازدهي دارايي )

است و اين مسأله منجر  رسيده 2101درصد در سال  0/0به  2109درصد در سال  4/0هاي اسالمي از شود. اين نسبت در كل بانکمي

رغم كاهش اين نسبت اما علي شده است. درصد 4/2به  درصد 0/۹بانک اسالمي برتر جهان از  01نسبت بازدهي در به كاهش متوسط 

هاي دهد دارايي بانکنشان مي درصد( قرار دارد و 0هاي اسالمي باالتر از سطح استاندارد جهاني )در مجموع، اين شاخص در بانک

 مذكور از نظر سودآوري در سطح مناسب و مطلوب واقع شده است.

براي رقابت با بازارهاي  ناشي از اشباع بازارهاي تازه تأسيس تواندمي ها تا حدوديبه طور كلي، كاهش سودآوري و رشد دارايي 

اشاره كرد كه رقابت  مالزي به عنوان پيشگام در بازار مالي اسالمي جهانيتوان به كشور . در اين ميان، به طور خاص ميباشدمتعارف 

است. البته اجراي اصالحات مقرراتي و معرفي قانون خدمات مالي اسالمي  نزديک شدهميان فعاالن اسالمي اين كشور به حالت بحراني 

هاي بازنشستگي و ي منطبق بر شريعت توسط صندوقهاگذاريدر كشور مالزي، اقدامي مهم براي تسهيل در ارائه سرمايه 2109سال 

 رود.به شمار مي 2121درصد تا سال  91يابي به اهداف دولت براي رسيدن سهم تأمين مالي اسالمي به دست

گونه كه دهد. همانبانک تجاري اسالمي برتر جهان را از لحاظ نرخ بازدهي دارايي نشان مي 01، وضعيت 2و نمودار  ۰جدول 

صدرنشين موسسات مالي اسالمي  2101هاي ايراني در سال بانک بندي انجام شده از لحاظ اين شاخص،گردد در ردهمي مالحظه

 ۹/۹هاي كارآفرين )درصد به باالترين نرخ بازدهي دارايي دست يافته و به ترتيب بانک 9/۹به طوريکه بانک پاسارگارد ايران با  اندبوده

را به خود  پنجمهاي دوم تا رتبه (درصد ۰/2( و بانک فيصل مصر )درصد 4/2)انک مصرف الرايان قطر ب، درصد( 24/۹سينا ) (،درصد

     اند.اختصاص داده

 ۲۱1۲در سال  (ROAهای تجاری اسالمی برتر جهان از لحاظ نرخ بازدهی )بانک – ۶جدول 
های دارایی

تمنطبق برشریع  

 )میلیون دالر(

 سود ناخالص

 )میلیون دالر(

 نرخ بازدهی

)درصد( دارایی  
های اسالمیبانک کشور یبندرتبه   

1۴۸۲۷ ۶۶3 ۴/3 پاسارگاد بانک ایران   1 

39۷۷ 1۷۱ 3/3 کارآفرین بانک ایران   ۲ 

۴۸33 ۲۱3 ۲/3 سینابانک  ایران   3 

۲۲۱۱3 ۲۲۴ ۷/۲  ۴ بانک مصرف الرایان قطر 

۷۱1۲ 1۷9 ۶/۲ فیصل بانک مصر   ۲ 

۲۲۲۲۲ ۶13 ۴/۲ راکیاتبانک  مالزی   ۶ 

۲۱۲۲ 1۲1 ۴/۲  ۷ بانک اسالمی برونئی برونئی 

3۱۴۶۶ ۷۸۶ 3۸/۲  ۸ بانک اسالمی ابوظبی امارات متحده عربی 

۸۲۱۲۶ 1۸۲3 33/۲ الرجحی بانک عربستان سعودی   9 

1۱۲۴۸ ۲۲۶ ۲۶/۲  1۱ المللی قطر، دوحهبینبانک اسالمی  قطر 
 .ميليون دالر 011بيش از  سودبا  هايبانک*                

                                                           
3  Return on Assets 



 
 

9 

 

 (ROAهای تجاری اسالمی جهان از لحاظ نرخ بازدهی دارایی )برترین بانک – ۲نمودار 

 

  بندیجمع -3

گسترش و رونق بانکداري اسالمي در ميان كشورهاي اسالمي از يک سو و تقاضاي كشورهاي غربي مبني بر تطابق قوانين 

 ،با اين وجود رقم زده است.هاي اخير طي سالير اين نوع نظام بانکي را گ، رشد چشماز سوي ديگر اسالميبانکداري آنها با قوانين 

علي الخصوص در حوزه بانکداري ديجيتال  هاي ايجاد نوآوريژمحدود شده و استرات براي اغلب فعاالن داخلي رشدهاي ايجاد فرصت

هاي اسالمي كشورهاي اغلب بانک امروزه دامن زده است. عالوه بر اين، ي موجودهاچالش توسعههاي مالي بر )الکترونيک( و تکنولوژي

هاي بانک رغم نقدينگي بااليدر اين ميان، علي كه دهندنشان ميتوجه بيشتري مختلف به پتانسيل بلندمدت منطقه جنوب شرق آسيا 

همتاي متعارف خود، شاهد كاهش متوسط نرخ فارس )به عنوان مثال در عربستان و قطر( در مقايسه با كشورهاي حوزه خليج اسالمي

يابي به در اين فضاي رقابتي و همچنين دستخود رو، فعاالن حوزه مالي اسالمي براي تداوم فعاليت ايم. از اينبودهبازدهي دارايي 

 بانکداريي هاخود با شرايط روز جهان و استفاده از نوآوري و استانداردهاي هانيازمند تطبيق استراتژي هاي رو به رشد در آيندهفرصت

 باشند.مي الکترونيک
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های پژوهشیفهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

139۲ 

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینها و چالشفرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 خوشنودزهرا  MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمصورت

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانچارچوب گزارشگری مالی بانک

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ
 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهی نرخ تورم تکلزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده

 139۴ 

 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشیریت بدهی بانکمد

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 MBRI-PN-94022 ای در ایراننگاری بانکداری سایهکالن
افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا محمد ارباب

 طاهری

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

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

 حیدری

 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 ۲۱ای 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

 MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال  مهرداد سپه

 محرابی

 حسین میثمی ، 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 باهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

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

 حسین میثمی  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

 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 ۲۱1۴های 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، رضا بوستانی 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

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272658&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272595&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272595&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272595&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272584&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272584&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272584&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272525&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272511&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272511&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=272511&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262430&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262430&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262430&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262419&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262415&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262415&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262415&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262260&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262258&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262229&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262216&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262208&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262208&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262208&Language=1
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=262201&Language=1
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


 
 

11 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 ۲۱1۴بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

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

 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

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

 نادریان

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

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

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی
زاده،فاطمه محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 نجفی

 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 

 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 
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 

139۲ 

 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 139۱-13۶۱ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 139۲-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-139۱ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-139۱های 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 میثمی ، 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 میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (139۱و  13۸9های 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 تولیدصتحلیل شاخ

 مصعب عبدالهی آرانی 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 میثمی 

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 میثمی 

1391 

های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 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 میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 

139۱ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (139۱) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (139۱)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (139۱) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (139۱) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (139۱) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (139۱) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (139۱) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (139۱) بهار مالیات تورمی دالر

13۸9 

 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 میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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