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 پژوهشکده پولی و بانکی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

 10 کپال قا،یآفر بزرگراه یابتدا ن،یآرژانت دانیمتهران: 

 15875-7949: یپست صندوق 1514947111: یدپستک

www.mbri.ac.ir 

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

 باشد، لیکن استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می 
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 ۲0۱۸موسسات مالی اسالمی جهان در سال  برترین

 ۱ محرابیلیال
 

 مقدمه -۱
ها، گسترش گذاری در زیرساختبه واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه اسالمیبازارهای مالی های اخیر، طی سال

از رشد و توسعه قابل توجهی در  اندتوانسته تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید
برترین در ارتباط با  2بنکر المللیبین شده توسط نشریهانجام بندیرتبهدر این راستا، بازارهای جهانی برخوردار گردند. 

 صنعتاین ی اسالمی، رروی نظام بانکداهای پیشبا وجود چالشکه  ، نیز حاکی از این مسأله استاسالمیموسسات مالی 
 ،هر منطقه منطبق بر شریعت در هایع دارایییرشد سر بوده و عالوه بردر حال افزایش  باال با سرعت، 2۰۱۸مالی در سال 

 .بوده است نیز یافتهدر بازارهای کمتر توسعه و تازه تأسیس تعداد موسسات جدید افزایش شاهد
، منتشر 2۰۱۸در سال  بنکر المللیبندی برترین موسسات مالی اسالمی در جهان که توسط نشریه بینبر اساس آخرین رتبه

رشد بلندمدت بانکداری اسالمی در مناطق مختلف از جمله کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا به ، 3شده است
باشد که میلیارد دالر می ۱۶2۴های منطبق بر شریعت در جهان، معادل ارزش کل داراییطور نسبی پایدار بوده است و 

اسالمی سودی معادل  هایار خود دارند. افزون براین، بانکمیلیارد دالر آن را در اختی ۱2۵۵های کامالً اسالمی مبلغ بانک
ها و اند. در این میان، نقش بانکدرصد را طی سال مذکور کسب نموده 2۱/۱ دارایی ازدهنرخ بمیلیارد دالر با متوسط ۱۵٫2

بسیار  مچنانی بیمه و موسسات مالی و اعتباری ههاتجاری و تخصصی، شرکت هایموسسات مالی ایرانی در میان بانک
های بعدی قرار بندی قرار دارند و عربستان و مالزی در رتبهبههای این رتها در باالترین ردیفچشمگیر و از نظر حجم دارایی

 پردازیم.ها میها و موسسات مالی اسالمی در ایران و جهان از لحاظ برخی شاخصدر ادامه به معرفی برترین بانک می گیرند.
 

 های اسالمی در جهان وضعیت بانک -۲

 های منطبق بر شریعت رشد داراییحجم و  -۱-۲
 ۶/۷های منطبق بر شریعت با رشد دهد که ارزش کل دارایی، نشان می2۰۱۸آمار بدست آمده از مجله بنکر در سال 

این در  .(2 )نمودار استافزایش یافته  2۰۱۸میلیارد دالر در سال  ۱۶2۴به  2۰۱۷میلیارد دالر در سال  ۱۵۰۹از  درصدی
بندی برخالف رتبه از سوی دیگرثبت شده است. درصد  ۷/۴چیزی در حدود  2۰۱۷ها در سال حالی است که رشد دارایی

رشد صنعت بانکداری اسالمی به تفکیک مناطق  طوریکهشود، بهمشاهده میها سال گذشته، تغییر قابل توجهی در رشد دارایی
 استرالیا، اروپا و ایاالت متحدهمنطقه  سه در هادارایی مجموع رشدمثبت بوده است.  ،2۰۱۸مختلف جغرافیایی در سال 

                                                           
 .پژوهشکده پولی و بانکیپژوهشی، کارشناس ارشد  ۱

2 The Banker Magazine 
جهت دسترسی به اصل گزارش  .باشدمی ۲018 نوامبر  ، snTop Islamic Financial Institutio 'sThe Banker هایی از مجلهمتن حاضر ترجمه بخش۲

 به لینک زیر مراجعه فرمایید.
https://www.thebanker.com/Reports/Special-Reports/Top-Islamic-financial-institutions/The-Banker-s-Top-Islamic-Financial-

Institutions-2018 

 فهرست جداول و نمودارها
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 ۶/۱2درصد و  3/۱۶که آسیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا به ترتیب رشد  است. این در حالی است درصد 2/2۰ حدود
منطقه منا )به استثنای و  (pGCC) . در همین حال، کشورهای شورای همکاری خلیج فارساندتجربه نموده رادرصد 

فعال  یتین بازار موقعیاز این رو ا درصد افزایش دادند. 3/۶و  5های خود را به ترتیب ، داراییشورای همکاری خلیج فارس(
تر عیهای آتی، حداقل دو برابر سردهد که رشد این صنعت طی سالمیها نشان ینیبشیدارد و پ یدر سطح جهان یو پر انرژ

های منطبق با سهم مناطق مختلف جغرافیایی از کل دارایی ۱نمودار جدول و الن باشد. کج در سطوح یرا یدارکاز بان
 .دهندها را نشان میها و رشد داراییشریعت بانک

 
 ک مناطق مختلف جغرافیاییهای منطبق بر شریعت به تفکیدارایی - ۱جدول 

 رشد دارایی
)درصد(   

۸۲0۱  
 )میلیارد دالر(

۷۲0۱  
 )میلیارد دالر(

 مناطق جغرافیایی

۵ ۷۹۵ ۸/۷۵۷  (pGCCشورای همکاری خلیج فارس ) 
۳/۶  ۱/۴۷۸  ۲/۴۴۹  pGCCمنطقه منا به استثنای  
۵/۵  ۱/۱۲۷۳  مجموع منطقه منا ۱۲0۷ 
۶/۱۲  ۶/۱۴  جنوب صحرای آفریقا ۱۳ 
۳/۱۶  ۳/۳۱۲  آسیا ۲۶۹ 

 استرالیا/ اروپا/ آمریکا ۲0 ۲۴ ۲0
۶/۷  کل جهان ۱۵0۹ ۱۶۲۴ 

 

 

 ۲0۱۸های منطبق بر شریعت به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی در سال های بانکسهم کل دارایی – ۱نمودار 

 

 

 

شورای همکاری  

خلیج فارس  

(pGCC)

49%
منطقه منا به  

pGCCاستثنای 

۲9%

جنوب صحرای  

آفریقا

1%

آسیا

19%

/  اروپا/ استرالیا
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 ۲0۱۸تا  ۲0۱۳های های منطبق بر شریعت طی سالدارایی حجم کل – ۲ نمودار

 

 

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس  در کاهش نسبی تعداد نهادهای مالی اسالمیدهد، نشان میها بررسی
(pGCC)  های قبل شده است. این در های این منطقه نسبت به سالمنجر به کاهش سرعت رشد دارایی 2۰۱۸طی سال

از منطقه  نهاد مالی اسالمی 2ها، تنها راییترین رشد داموسسه برتر کامالً اسالمی از لحاظ سریع ۱۰حالی است که در میان 
، 2انگونه که در جدول همبندی قرار گیرند. با کسب مقام پنجم و نهم در این رتبه اندشورای همکاری خلیج فارس توانسته

های دارایی، اما همچنان رشد از سال گذشته است متفاوت 2۰۱۸بندی نهادهای مالی اسالمی در سال رتبه گرددمالحظه می
موسسه برتر کامالً اسالمی از لحاظ  ۱۰است؛ به طوریکه در میان های ایرانی نسبتا قابل توجه بودهبانک در منطبق بر شریعت

الحسنه مهر، بانک توسعه صادرات و گردشگری خورد که بانک قرضها، سه بانک ایرانی به چشم میترین رشد داراییسریع
های ها، در میان سایر موسسات مالی اسالمی جهان در مقامدرصد تغییر در حجم دارایی ۵2و  ۶۰، ۶۱ایران به ترتیب با 

ها مقام درصدی در دارایی ۸۰بانک زراعت ترکیه توانسته است با رشد  اند. در این میان،سوم، چهارم و هفتم قرار گرفته
درصدی  2۱های اسالمی این کشور با رشد متوسط بانکعملکرد بسیار قوی  دهندهنشان نخست را به خود اختصاص دهد که

 ۵های اسالمی از کل نظام بانکی ترکیه تنها حدود های بانک. با این حال، سهم داراییباشدمی 2۰۱۷ها طی سال در دارایی
 .است کشور درصد از بازار بانکداری اسالمی ۹ درصد بوده و سهم بانک اسالمی زراعت

های منطبق با شریعت در این الجزایر است که دارایی السالم بانکمربوط به ها شد داراییاز لحاظ بیشترین ررتبه دوم 
مقامات الجزایر  رسدبا توجه به موقعیت حاصله، به نظر می میلیون دالر رسیده است. ۷۴۷درصدی به  ۵/۶۱بانک با رشد 

سعی در های منطبق با شریعت و از طریق روش هستندتالش  به طور گسترده در حالبرای توسعه بازار مالی اسالمی کشور 
البته دستیابی به این موفقیت برای کشور الجزایر  دارند. و کاهش فشارهای وارده بر اقتصاد خود را جدیدمنابع مالی جذب 
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عامالت ساختارهای قانونی و مقرراتی در حوزه تأمین مالی اسالمی، زمینه تسهیل م و بایستی با ایجاد دساز خواهد بومشکل
 های خود را برای ارائه محصوالت و خدماتهای دولتی الجزایر برنامهبا این حال، تعدادی از بانک مالی را فراهم نمایند.

را در دستور  صنعتاین ایجاد یک هیئت شریعت برای نظارت بر  الجزایر دولت، عالوه بر این .انداسالمی اعالم کرده مالی
 درتوانند های آینده میسال طیالجزایر  نهادهای مالی در، ی ایجادشدههابا توجه به پیشرفت کار خود قرار داده است. لذا،

 های منطبق با شریعت قرار گیرند.ها از لحاظ رشد داراییبرترین بانکفهرست 
 

 *ها ده موسسه مالی اسالمی برتر جهان از لحاظ بیشترین رشد دارایی - ۲جدول 

ای اسالمیهجهابموسسات با   موسسات کامالً اسالمی 

درصد 
 تغییرات 

های دارایی
منطبق 

 برشریعت
 )میلیون دالر(

 موسسه کشور
درصد 

 تغییرات 

های دارایی
منطبق 

 برشریعت
)میلیون 

 دالر(

بندیرتبه موسسه کشور  

۳/۳۶۱  امارات ۷۲0۳ 
ابوظبی  فرست

 بانک
۳/۸0 زراعت بانک  ترکیه ۳۷۷۶   ۱ 

۲/۶0  ۳۹۵ خیبرنک با پاکستان   ۵/۶۱ السالم بانک الجزایر ۷۴۷   ۲ 

۵/۳۹ ۱/۶۱ بانکحبیب  پاکستان ۱۸۶۷   ایران ۳۸۷۸ 
الحسنه بانک قرض
 مهر 

۳ 

۲/۳۳  ایران ۶۸۵۶ ۶0 یونایتد بانک پاکستان ۶00 
بانک توسعه 

 صادرات
4 

۱۹/۳۳ ۳/۵۷ بانک پرماتا اندونزی ۱۵۵۸   5 بانک واربه کویت ۵۸۶۹ 

۳0 ۶۴۵ 
بانک بازنشستگی  اندونزی

 ملی )تابونگان(
 6 بانک یونیون بنگالدش ۱۶۱۵ ۵۷

 ۷ بانک گردشگری ایران BTN ۵۲ ۶۳۱۳بانک  اندونزی ۱۷۲۸ ۲۹

۳/۲۴  مالزی ۲۴۷۴۳ 
گروه مالی 

CIMB 
 ۸ بانک خارطوم سودان ۲۷۲۳ ۵۱

۳/۲۴ ۸۶4۷ ۴۹ بانک ظفار عمان ۹۹۷  العز اسالمی بانک  عمان   ۹ 

۱/۲۱ 6/۴۴  سیتی بانک برهاد مالزی ۶۶۳   سوریه ۶0۹ 
اسالمی بانک  

المللی سوریهبین  
۱0 

- میلیون دالر 5۰۰تر از هایی بیشبا دارایی 

ها برای دو سال پیاپی درصدی در دارایی ۴۹مندی از رشد بانک اسالمی العز عمان با ثبت رتبه نهم توانسته است با بهره
از  رتبه هشتم نیز 2۰۱۷در سال تأسیس شده است و  2۰۱2این بانک در سال در میان ده موسسه برتر جهان قرار گیرد. 

این بانک تازه  خوبناشی از عملکرد  تا حدودی این وضعیت ها را به خود اختصاص داده است.لحاظ بیشترین رشد دارایی
در  بانک اسالمی العز عالوه بر این،. استافزایش تقاضای عمان برای محصوالت و خدمات مالی اسالمی  البته تأسیس و

حال مذاکره با بانک عرب عمان است تا زمینه ادغام این دو بانک را فراهم نماید. ترکیب این دو بانک و ایجاد نهادی با 
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رقابت در داخل و خارج از کشور ایفا و   کاراییتواند نقش قابل توجهی در افزایش میلیارد دالری می ۶/۷دارایی حدود 
درصدی  ۵3ها و کسب رتبه دهم در مقایسه با رشد درصدی دارایی ۴3ی بین المللی سوریه نیز با رشد بانک اسالم نماید.
های اسالمی قرار گرفته است. این در حالی است که این ، برای دومین بار در لیست برترین بانک2۰۱۷ها در سال دارایی

  را تحمل کرده است.حریم ها ها و ت، درگیریترکیبی از انواع مشکالتهای اخیر کشور طی سال

فرست وجود دارد که البته کشور امارات ) pGCCکشور از منطقه  2های اسالمی نیز تنها در میان موسسات مالی با باجه
مقام نخست را به خود اختصاص دهد و عمده موسسات  2۰۱۸( نسبت به سایر کشورها توانسته است در سال بانکابوظبی 

های گذشته بیش از باشد. این در حالی است که در سالها مربوط به کشور پاکستان و اندونزی میداراییبرتر از نظر رشد 
کشورهای منطقه همچنان برای تثبیت  ،این نیمی از موسسات برتر مربوط به کشورهای حوزه خلیج فارس بوده است. با وجود

های منطبق سسه برتر جهان از لحاظ بیشترین رشد داراییوضعیت ده مو 2نمایند.  جدول موقعیت و عملکرد خود تالش می
 دهد.بر شریعت را نشان می

 

 های تجاری اسالمیبانک (ROA) 4نرخ بازده دارایی سود ناخالص و وضعیت -۲-۲

بوده و از  کننده استفاده مطلوب از دارایی( است که بیانROAهای سودآوری، نسبت بازده دارایی )یکی از شاخص
روند بررسی های منطبق بر شریعت، رغم رشد داراییشود. علییآن محاسبه م یهاییبه دارا کسود خالص بانم یتقس

)به استثنای سال  های اخیرسال در مقایسه بانسبت دهد که این نشان می 2۰۱۸در سال  سودآوری صنعت بانکداری اسالمی
رسیده است. این  2۰۱۸درصد در سال  2۱/۱به  2۰۱۷درصد در سال  2۹/۱از  و با کاهش نسبی روبرو بوده است (،2۰۱۵

لذا کاهش با روند افزایشی همراه بوده است.  های اسالمیدر بانک این نسبت، 2۰۱۷تا سال  2۰۱۵در حالی است که از سال 
که تقریبا دو برابر  2۰۱۸در سال ها درصدی دارایی ۶/۷تواند با نرخ رشد تا حدی میهای اسالمی دارایی بانک بازدهنسبت 

 ۸میلیارد دالر و رشد  2/۱۵)معادل  های اسالمیبانک شده توسطکسب سودمیزان سال قبل است و همچنین افزایش 
تواند ناشی ها تا حدودی میکاهش سودآوری و رشد دارایی ،شایان ذکر است .داده شود پوشش درصدی نسبت به سال قبل(

دهنده پیشرفت مداوم بازارهای کلیدی در منطقه نشان و برای رقابت با بازارهای متعارف تازه تأسیساز اشباع بازارهای 
رغم کاهش این نسبت اما در علیباشد. ها ها توسط برخی از دولتشورای همکاری خلیج فارس به همراه کاهش هزینه

دهد درصد( قرار دارد و نشان می ۱رد جهانی )های اسالمی باالتر از سطح استاندااین شاخص در بانکمتوسط مجموع، 
 های مذکور از نظر سودآوری در سطح مناسب و مطلوب واقع شده است.دارایی بانک

نه از منابع یت در استفاده بهیریمد یین تواناییمهم در تع یهااز شاخص یکی، یدوره مال یکسب شده در کزان سود یم
بزرگ اسالمی  بندی انجام شده از لحاظ این شاخص، سه بانکدر ردهها در خلق سود است. کبان یو مال یاهیسرما یواقع

عملکردی مناسب در جایگاه باالیی قرار گیرند. بانک الرجهی  اند برای چندین سال متوالی با داشتنتوانسته pGCCاز منطقه 
توانسته  چند ساله خود)طرح تحول( استراتژی  ایگیری از مزایبا بهره ترین بانک اسالمی جهانعربستان به عنوان بزرگ

اسالمی در رتبه برتر  هایبانک میانو در  کسب کند را میلیارد دالر( ۴3/2) است رتبه اول از لحاظ بیشترین سود ناخالص

                                                           
4  Return on Assets (ROA) 
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است، این درصد  3۷/2این نسبت در بانک اسالمی دبی برابر  با   قرار گیرد.درصد(  ۷۷/2) بازده داراییاز لحاظ چهارم 
میلیارد دالر  23/۱درصد بوده و به  ۱۱بیشتر از  در این بانک در حالی است که در دوره مورد بررسی، رشد سود ناخالص

سود ناخالص توانسته است به عنوان در درصدی  ۶/۱۸در این میان، بانک اسالمی ابوظبی با تجربه رشد رسیده است. 
باالتر  ،درصدی ۹2/۱دارایی  بازدهنسبت برخورداری از شناخته شود و با مالی عملکرد بهترین نهاد مالی این منطقه از لحاظ 

در میان  pGCCهای منطقه عالوه بر عملکرد مناسب بانک های اسالمی قرار گیرد.درصد( بانک 2۱/۱از سطح متوسط )
بانک برتر از لحاظ  ۱۰ند در ردیف اتوانستهالمی فیصل مصر و بانک مشرق سودان اس دو بانک سایر نهادهای مالی پیشرو،

 قرار گیرند.  دارایی و رشد سود ناخالص بازدهنسبت 
 
 

 *و سود ناخالص (ROAدارایی ) بازدههای تجاری اسالمی جهان از لحاظ نرخ بانکوضعیت  – ۳نمودار .    

 
 است. ROAارقام سمت راست مربوط به  *                    

 

 آفریقا اسالمی در نهادهای مالی توسعه -۳

افزایش یافته است که  5موسسه ۱۰2به میلیون دالر  ۱۰۰تعداد نهادهای مالی اسالمی با دارایی کمتر از ، 2۰۱۸در سال 
باشد. عالوه دهنده رشد نهادهای نوپا و تازه تأسیس در برخی از بازارهای مرزی صنعت بانکداری اسالمی میاین مسأله نشان

در سال  The Bankerالمللی برترین نهادهای مالی اسالمی توسط نشریه بین بندیبار در تاریخ رتبه، برای اولین بر این
با توجه به درک این بدان معنی است که منطقه غرب آفریقا  گامبیا و سنگال گنجانده شده است. نهادهای مالی از ،2۰۱۸

                                                           
 ه است.موسسه بود ۹۱برابر  2۰۱۷میلیون دالر در سال  ۱۰۰تعداد نهادهای مالی اسالمی با دارایی کمتر از  ۴
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بر مبنای گزارش  .باشندمیمنطبق با شریعت مالی هایی جدی در راستای توسعه بازار گامبه دنبال برداشتن  اهمیت موضوع
همچنین توگو  منتشر شده است. 2۰۱۷امبر سال در سپت میلیون دالر صکوک بدهی 2۷۷دفتر مدیریت بدهی نیجریه، حدود 

با توجه به داشتن بیشترین درصد جمعیت مسلمان غرب آفریقا از این رو،  اند.و گامبیا نیز اقدام به انتشار صکوک دولتی نموده
 های آتی تبدیل شود.تواند به یک مرکز مهم تأمین مالی اسالمی طی سالمی 6و باالترین نرخ تولد در جهان

 رشد بازارهای آسیایی -۴

مالی  مختلف هایبخش تسلط بر عالوه براند توانستهپاکستان و اندونزی  در میان کشورهای مختلف مورد بررسی،
بپردازند. این در حالی است که رشد خود  مناطق مرزی در خدمات مالی منطبق بر شریعتقوانین و بهبود توسعه به اسالمی 

درصدی روبرو بوده است.  2۰و  22به ترتیب با رشد  2۰۱۷ها در پاکستان طی سال های بانکداری اسالمی و سپردهدارایی
ای های گستردهفعالیت در اندونزی نیز باشد.درصد می ۵/۱2در حدود می نسبت به کل بازار عالوه بر این سهم بانکداری اسال

های بانکداری در این کشور ارزش دارایی جهت توسعه صنعت بانکداری اسالمی و خدمات مالی اسالمی انجام شده است.
در  2۰۱۷های اسالمی در سال این در حالی است که رشد دارایی باشد.درصد می ۶ها حدود اسالمی نسبت به کل دارایی

عالوه بر این،  باشد.های متعارف، رقم قابل توجهی میدرصدی بانک ۷درصد بوده است که در مقایسه با رشد  ۱۹حدود 
ر چشمگیر بوده در پاکستان و اندونزی نسبت به سایر کشورها بسیانیز  های اسالمیبا باجه ها و موسسات مالینقش بانک
های با کسب رتبه)، مربوط به کشور پاکستان 2۰۱۸ها در سال عمده موسسات برتر از نظر رشد دارایی، کهطوریاست. به 

 (2)جدول  باشد.میهای پنجم، ششم و هفتم( )با کسب رتبه و اندونزی (دوم، سوم و چهارم
 

 بندیجمع -۵

 2۰۱۸در سال  The Bankerالمللی بندی برترین موسسات مالی اسالمی در جهان توسط نشریه بیننتایج حاصل از رتبه
رشد های سالمت در وضعیت مناسبی قرار دارد. از لحاظ شاخص اسالمی دهد که صنعت بانکداریبه وضوح نشان می

یافته بازارهای کمتر توسعه درشریعت  منطبق باخدمات  گسترشهای اسالمی حاکی از بانکو سودآوری ها باالی دارایی
به آتی به همراه داشته باشد. های سال طیصنعت این برای رشد  انداز روشنی راتواند چشممی افزایش این دو عامل  واست 

با ورود به بازار صکوک  سنگال و ساحل عاج  همچون یفعاالن جدید دنبال گسترش و رونق بانکداری اسالمی در جهان،
نیز  و بازارهای الجزایر شوندبرخوردار این ابزار نوین تأمین مالی اسالمی برای رفع نیازهای مالی خود  مزایای اند ازتوانسته

. از پردازندمی منطبق بر شریعت مالی ارائه محصوالت و خدمات جهتخود  بخش خدماتتوسعه  هب با سرعت بیشتری
های رو به یابی به فرصتوزه مالی اسالمی برای تداوم فعالیت خود در این فضای رقابتی و همچنین دسترو، فعاالن حاین

 باشند.ها و استانداردهای خود با شرایط روز جهان و استفاده از ابزارهای نوین میرشد در آینده نیازمند تطبیق استراتژی
بازار  شورهای حوزه خلیج فارس گامی مثبت در جهت تثبیتعالوه بر موارد فوق، توسعه بازارهای تازه تأسیس در ک

تالش  pGCCهای اسالمی منطقه بانک این در حالی است که رود.به شمار می مالی و گسترش صنعت بانکداری اسالمی

                                                           
 (UNاطالعات منتشره توسط سازمان ملل ) ۵
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صنعت بانکداری و رشد منطقه جهت توسعه در های موجود های الزم از فرصتاز طریق ادغام و جذب سرمایه کنندمی
ترین با بزرگ رقابت ایجاد زمینه تواندمی ای و داخلیهای بزرگ منطقهایجاد بنگاهدر این راستا،  استفاده نمایند.اسالمی 

افزایش نقش  زمینه ،از این رو، تحوالت و روند رو به رشد این صنعت را نیز فراهم نماید.فعاالن حوزه بانکداری متعارف 
ایجاد های آتی طی سالای و جهانی را  در هر دو سطح منطقه مالی ترین معامالتترین و پیچیدهبزرگ رهای اسالمی دبانک

  .خواهد نمود
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های پژوهشیفهرست گزارش  

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

    1۳98 

 لیال محرابی MBRI- TR -98002 ۲018 سال در جهان اسالمی مالی موسسات برترین

 رسول خوانساری، فرشته مالکریمی MBRI- RR -98001 گذارییهدرباره صکوک سرما یاسالم یموسسات مال یو حسابرس یسازمان حسابدار یاستاندارد شرع

1۳97 

  MBRI- CR -97013 های پرداختچکیده سیاستی هشتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام

 زینب بیابانی MBRI- PP -97012 جایگاه نظام گزیر در ثبات مالی کشور ورشکستگی بانکی و

 لیال محرابی MBRI- RR -97011 های اسالمی در جهانوضعیت بانک

 رسول خوانساری MBRI- PP -97010 مالی ثبات در آن نقش و ایران در ارزی صکوک انتشار هایبایسته

 سعید بیات، وهاب قلیچ MBRI- PP -97009 اقتصادی رشد و تورم بر بودجه کسری جبران هایشیوه اثرات

 ایلناز ابراهیمی، مریم همتی MBRI- PP -97008 گیری مقام ناظر احتیاطیهای بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم شکلگذاری صندوقنقش و اثر

 حسین میثمی، کامران ندری MBRI- PP -97007 اسالمی چهارچوب در جایگزین ابزارهای طراحی و ارز فردایی معامالت شناسیآسیب

 مهدی هادیان MBRI- PP -97006 پولی و احتیاطی کالن در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی سیاستگذاری

 ژاله زارعی MBRI- PP -97005 ای و ثبات مالی در اقتصاد ایرانارزیابی اثرات متقابل پایداری بودجه 

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -97004 تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی 

  MBRI- PP -97003 های پولی و ارزیچکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست

 تولید و قیمت خرد هایداده از کاربردی:کشور صنعت بخش در گذاریقیمت و تولید بر ارز نرخ نوسانات تأثیر

 صنعتی
MBRI- PP -97002 قادری امید بیات، سعید ابراهیمی، سجاد 

 لیال محرابی MBRI- PN -97001 های اسالمیبرای بانک (Resolution) شناسایی چارچوب قانونی گزیر

1۳9۶ 

 هادی حیدری و ایمان نوربخش IFRS MBRI- PN -96014های مالی بین المللی درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت

 زهرا خوشنود MBRI- PN -96013 المللنظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین

 رضا یارمحمدی، رسول خوانساری،سید محمد حسن ملیحی MBRI-TR-96012  وک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوکنامه صکدست

های های نقد و بررسی پژوهشویکم سلسله نشستگزارش تفصیلی جلسه بیست :شناسی نظام بانکی کشورآسیب

 بانکداری و مالی اسالمی
MBRI- SR -96011  

 احمد بدری، حمید زمان زاده MBRI-WP-96010 تعدیل این ناترازی تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای

های سلسله نشست مگزارش تفصیلی جلسه بیست :بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی

 های بانکداری و مالی اسالمینقد و بررسی پژوهش
MBRI-SR-96009  

های سلسله نشستنوزدهم گزارش تفصیلی جلسه  :های تجاریسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتامکان

 های بانکداری و مالی اسالمیو بررسی پژوهش نقد
MBRI-SR-96008  

 حسین میثمی، کامران ندری MBRI- PN -96007 گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی دهی نرخ بهره سیاستی در سیاستسامان

 وهاب قلیچ MBRI-PP-96006 دار بانکیگذاری مدتپذیری سرمایهبررسی ابعاد فقهی سپرده

 سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده، امینه محمودزاده MBRI-PN-96005 های تولیدیهزینه مالی بنگاه عوامل موثر بر

 مریم همتی MBRI-PN-96004 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمالی مغفول بهواکاوی ظرفیت تأمین

 مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری  MBRI-PN-96002 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

 لیال محرابی، رسول خوانساری MBRI-RP-96001 کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمیبررسی تجربه 

1۳95 

 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  

http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293805&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293805&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293783&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293781&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293781&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293781&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293578&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293566&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293566&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293566&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293555&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293548&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293548&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293548&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293417&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293402&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293385&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293374&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283307&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283276&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283267&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283239&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283226&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283226&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=273087&Language=1
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 ۲015بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 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

 زهرا خوشنود 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 ایرانبانکچارچوب گزارشگری مالی 

 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
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 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-مرکزی از دیدگاه فقهی شناسی اوراق مشارکت بانکآسیب

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

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

 افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهریمحمد ارباب MBRI-PN-94022 ای در ایرانبانکداری سایهنگاری کالن

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

 حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی حیدری 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 سالمی تورمطراحی اوراق بهادار ا

 عینیانمجید  MBRI-PN-94017 ۲0ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

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

 مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود ،  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 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 باسرمایه هایصورت 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

 نیستیکو پیر 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 ۲014های 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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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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 ۲014بندی 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 1۳9۳دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانکوتاهانداز چشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1۳9۳گزارش 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

 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، حسین حمید زمان زاده

 توکلیان

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1۳9۳ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1۳9۳تابستان  ) 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 (1۳9۳ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1۳9۳ن 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 

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

 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 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 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 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

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

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

 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 ان و مقایسه آن با سایر کشورهاارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایر

 لیال محرابی  MBRI-PN-93004 های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق
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 رسول خوانساری  MBRI-PP-93002 بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیبین شناسی بازارآسیب

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

1۳9۲ 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولینخست در پیشبرد اهداف سیاست استقالل بانک مرکزی؛ گام

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

( و ارزیابی آن به عنوان سازوکار 1۳90-1۳۶0ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1۳9۲-1۳91های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1۳91-1۳90ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1۳91-1۳90های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکید بر نقش بانک

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

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

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 قهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولهای فبررسی دیدگاه

 فرهاد نیلی ماندانا طاهری، 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 (1۳90و  1۳89های 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 تولیدشاخص تحلیل

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

 حسین میثمی  MBRI-9206 حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 وهاب قلیچ MBRI-9205 استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

 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 اسالمیمدیریت ریسک در بانک

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 لی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین ما

 حسین میثمی  MBRI-9201 اسالمیهای بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

1۳91 

 حسین میثمی  MBRI-9111 های بانکداری و مالی اسالمیپولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
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1۳90 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1۳90) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1۳90)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1۳90) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1۳90) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1۳90) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1۳90) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1۳90) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1۳90) بهار مالیات تورمی دالر

1۳89 

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

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

 منجمیمهدی  MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

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

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

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

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

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