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 گفتارپیش

دنيای امروز، دنيای رقابت بنگاه های اقتصادی برای تسخير بازارها و جلب مشتریان است و محور عمده این رقابت ها بر به کارگيری 

روشها و راهبردهای جذب مشتریان متمرکز شده است. صنعت بانکداری نيز نسبت به گذشته به بازاریابی و آشننایی بنا مفناهيم آن    

ه به شکل گيری انواع مختلف بانکها در کشور، اگر بانکهای کشور نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت بنا  نياز بيشتری دارد. با توج

 یکدیگر تدوین کنند، به مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و در نتيجه سود و زیان از دست خواهند داد.  

از آمار منتشره مربوط به اقالم دارایی ، بدهی،  است با استفاده با توجه به اهميت سهم از بازار بانکها سعی شده  در این گزارش

سود و زیان، فعاليت های ارزی و بانکداری الکترونيک بانکهای کشور که هر ساله توسط موسسه عالی بانکداری منتشر می شنود، در  

  .حاسبه و تحليل شودمسهم از بازار بانکها در هریک از اقالم مذکور  0340 -0341دو سال 

جا الزم است از آقایان دکتر فرهاد نيلی و دکتر جهانگير بيابانی که نظارت بنر حسنن تندوین اینن گنزارش را بنر عهنده        در این

اند و محققاً پيشنهادات ایشان بر غنای گزارش افزوده است و همچنين موسسه عالی بانکداری ایران که اقالم ترازنامه و سود و داشته

 آوری و در اختيار پژوهشکده پولی و بانکی قرار داده است، تقدیر و تشکر گردد.را گرد هابانکزیان 

مندان به مباحث بانکی، مسئولين و کارشناسنان قنرار گينرد و نقطنه شنروعی      اميد است انتشار این گزارش مورد استفاده عالقه

 های تکميلی در این زمينه باشد.برای پژوهش
 

 اعظم احمدیان

 وه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکیپژوهشگر گر

 



 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 مقدمه

 فصل اول

 





 

3 

 مقدمه

اقتصادی برای تسخير بازارها و جلب مشتریان است و محور عمده این رقابت ها بر به کارگيری دنيای امروز، دنيای رقابت بنگاه های 

روشها و راهبردهای جذب مشتریان متمرکز شده است. صنعت بانکداری نيز نسبت به گذشته به بازاریابی و آشننایی بنا مفناهيم آن    

کشور، اگر بانکهای کشور نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت بنا   نياز بيشتری دارد. با توجه به شکل گيری انواع مختلف بانکها در

یکدیگر تدوین کنند، به مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و در نتيجه سود و زیان از دست خواهند داد. بنابراین در شرایطی 

ی در بانکنداری و تحقينق در منورد سنهم از     که اقتصاد ایران در حال تجربه ورود بانکهای خارجی است، توجه به اصالحات سناختار 

 بازارها بانکها دارای اهميت است.

سهم از بازار قسمتی از کل بازار است که یک بانک آن را به خود اختصاص داده و نيازهای آن را تأمين می کند. وضنعيت اقتصنادی   

لت دارد. در واقع بانکها مهمترین واسطه های مالی کشور بر بانک محور بودن بازارهای مالی و واقعی و به طور کلی اقتصاد کشور دال

 در ارائه خدما ت مالی به جامعه هستند.  

در این گزارش سعی بر آن است با توجه به اهميت سهم از بازار بانکها، سهم از هریک از بانکهای کشور در اقنالم مختلنف ترازنامنه،    

سی شود. عالوه بر آن سعی شده است در هر بخش آثار ناشنی از تیيينرات   سود و زیان، فعاليت های ارزی و بانکداری الکترونيک برر

 سهم بانکها مورد تحليل قرار گيرد.

در همين راستا بانکهای کشور به چهار گروه بانکهای خصوصی، خصوصی شده، دولتی و تخصصی تقسيم شنده انند کنه بنه ترتينب      

 عبارت هستند از:

زمنين، حکمنت ایرانينان،    سارگاد، تات، دی، سامان، سرمایه، سينا، شهر، کنارآفرین، اینران  خصوصی: اقتصاد نوین، انصار، پارسيان، پا

 قوامين، گردشگری

 شده: تجارت، صادرات، ملت، رفاه کارگرانخصوصی

 الحسنه مهردولتی: سپه، ملی، پست بانک، قرض

 تخصصی: صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون

الحسنه است که به صورت مجزا باید بررسی بندی بانک مرکزی، این بانک جزء بانکهای قرضسنه مهر بر اساس دستهالحبانک قرض

الحسنه )نظير بانک رسالت( در دسترس نبود، این بانک به عنوان یک باننک  های قرضشود. اما با توجه به اینکه آماری از سایر بانک

هنای دولتنی   های دولتی به خاطر تأمين مالی اولينه آن از سنوی باننک   آن در گروه بانک دولتی بررسی شده است. دليل قرار گرفتن

 است. 
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 شاخص های سهم از بازار بانکها -2جدول 

 نسبت مالی های ارزیابی عملکردشاخص

 سبد دارایی

 تسهيالت اعطایی

 اوراق مشارکت

 مطالبات از شبکه بانکی

 اقالم زیر خط

 مانده مطالبات غير جاری

 سبد بدهی

 گذاریسپرده سرمایه

 سپرده فرار

 بدهی به بانکها

 بدهی به بانک مرکزی

 سود و زیان

 ایدرآمد بهره

 ایدرآمد غير بهره

 هزینه مطالبات غيرجاری

 گذارسهم سود سپرده

 فعالیت های ارزی و بین المللی

 اعتبارات اسنادی

 ضمانت نامه ارزی

 ارزخرید و فروش 

 حوالجات و سایر معامالت ارزی

 کل فعاليت های ارزی

 بانکداری الکترونیک
 شعب سوئيفتی

 سایر شاخص ها

در این گزارش از آمار منتشره مربوط به اقالم دارایی ، بدهی، سود و زیان، فعاليت های ارزی و بانکداری الکترونيک بانکهنای کشنور   

استفاده شده است. شایان ذکر است با توجنه   0340 -0341که هر ساله توسط موسسه عالی بانکداری منتشر می شود، در دو سال 

تعدیل اطالعات مربوط به اقالم تر ازنامه و سود وزیان، با تیييرات اقالم مذکور مواجه می شوند که این امنر  به اینکه بانکها هرساله با 

ارزیابی عملکرد صنعت بانکنداری در  "در گزارش جاری و گزارش  0341باعث شده است، اقالم ترازنامه و سود و زیان بانکها در سال 

 ( شاخصهای مورد بررسی معرفی شده اند.0فاوت باشد. در جدول شماره )مت 0 "( 0341و  0384ایران )مقایسه سالهای 

سهم هر بانک در شبکه بانکی کشنور در هنر    دوم  فصل اول، در فصلت. پس از مقدمه در گزارش حاضر در دو فصل تدوین شده اس

 جه گيری بيان شده است.( بررسی شده است و در بخش پایانی نيز جمع بندی و نتي0یک از اقالم موجود در جدول شماره )

 

پژوهشکده پولی و  ،0342، بهار 22، مقاله کاری، شماره  "( 0341و  0384ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سالهای "احمدیان، اعظم،   -0

 بانکی.



 

 

 
 

 

 

 فصل دوم

 
 های سالمت بانکیشاخص
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 های سالمت بانکیشاخص

 ها در شبکه بانکی کشورجایگاه بانک. 1

هنا در صنورت منالی کنل شنبکه بنانکی       های هم افزون شده شبکه بنانکی بنه تعينين جایگناه باننک     دادهدر این بخش با استفاده از 

پردازیم. هدف اصلی این بخش تعيين سهم از بازار هر بانک در کل شبکه بانکی است. بدین منظنور صنورت منالی کنل بانکهنای      می

ها بنه دسنت   فصل از این صورت مالی از مجموعه اقالم بانک کشور را یک صورت مالی واحد نمونه در نظر گرفته، به طوریکه هر سر

آید. هدف از این بخش بررسی وضعيت هر بانک و هر گروه بانکی در مدیریت دارایی و بدهی و در نتيجه سودآوری آن در شنبکه  می

مطالبنات معنوق، فعالينت هنای      های دارایی، بدهی، سود و زیان، ماننده باشد. در همين راستا با استفاده از سرفصلبانکی کشور، می

 گردد.ارزی و بين المللی و وضعيت آنها از نظر بانکداری الکترونيک بررسی و تحليل می

 . سهم بانکها از اقالم دارایی در شبکه بانکی 1-2

سعی شده  سعی شده است سهم بانکهای کشور از اقالم مختلف دارایی بررسی گردد. در بررسی سبد دارایی 2و  0در جداول شماره 

است عمده ترین اقالم دارایی که شامل تسهيالت اعطایی، اوراق مشارکت،مطالبات از شنبکه بنانکی و اقنالم زینر خنط اسنت منورد        

بررسی قرار گرفته و در انتخاب اقالم دارایی به درجه نقدشوندگی آنها توجه شود. دليل توجنه بنه درجنه نقدشنوندگی داراینی هنا،       

دهی بانک ها است. در این ميان، اوراق مشارکت به عنوان دارایی که درجه نقد شوندگی باال دارد، مندنظر  اهميت مدیریت دارایی و ب

قرار گرفته است. این نوع دارایی در مواردی همچون تأمين نقدینگی از بانک مرکزی یا به عنوان وثيقه در بازار منورد اسنتفاده قنرار    

دارایی هایی است که از قابليت فروش برخوردار است اما در شرایط نامطلوب منی توانند   گيرند. مطالبات از شبکه بانکی نيز از جمله 

 قدرت نقدشوندگی  خود را از دست بدهد. تسهيالت اعطایی از جمله دارایی های با درجه نقد شوندگی اندك می باشد.  

از طرف دیگر بانک باید توان خود را برای جریانات قابل مالحظه وجوه نقد ناشی از فعاليت هنای زینر خنط ترازنامنه بررسنی کنند.       

ماهيت احتمالی بيشتر ابزارهای خارج از ترازنامه به پيچيدگی مدیریت جریانات نقد زیر خط ترازنامه می افزاید. به وینژه در شنرایط   

رازنامه می توانند نقدینگی را با کسری شدید مواجه کنند. بدهی های  احتمالی مثل اعتبنارات اسننادی و   بحرانی تعهدات زیر خط ت
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تضمين های مالی که بيانگر وجود ظرفيت های بانک برای مصرف وجوه است معموالً به شرایط بانک بستگی ندارند. بانک در شرایط 

نقد داشته باشد و در مورد درجه افزایش  این جرایانات طی دوره بحرانی  عادی ممکن است بتواند حد معموملی از جریانات خروجی

نيز دست به گمانه زنی بزند. البته یک بحران کلی بازار به دليل افزایش نکول و ورشکستگی ها می توانند مقدمنه ای بنرای افنزایش     

 برداشتهای اعتبار اسنادی باشد.  

 
 های دارایی و اقالم زیر خط ) درصد(شده از سرفصلخصوصی و خصوصی سهم بانکهای-1جدول 

 

 کل اقالم زیر خط مطالبات از شبکه بانکی اوراق مشارکت تسهیالت اعطایی

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

1/0 2.12 2.3 2.8 1.1 6.5 3.3 3.1 اقتصاد نوین  

99/0 1.2 0.8 1 1 1.7 1.6 انصار  3/0  

4/1 1.82 6.4 5.3 0.7 0.7 5.09 5.3 پارسیان  

 3.9 3.99 7.5 8.7 6.4 4.6 3.6 3.5 پاسارگاد

 0.19 0.22 1.4 0.4 1 0.1 0.4 0.5 تات

 0.12 0.004 2.04 0.4 0.3 1 0.3 0.07 دی

 0.55 1.07 3.8 3.7 1 0.2 1.6 1.7 سامان

 0.26 0.34 2.5 1.6 1 0.2 1.01 1.07 سرمایه

 7.44 7.88 2.7 0.9 0.1 1 1.02 1.1 یناس

 0.4 0.24 1.6 0.3 0.7 0.3 0.4 0.4 شهر

1/26 10.2 1.8 2.05 1 1.5 0.9 0.9 کارآفرین  

/.4 1 0.01 0.06 ینزم ایران  14/0  0/1  0.11 0.1 

 حکمت

 یرانیانا

0.03 0.06 0.01 0.01 0.2 0.2 0.16 0.1 

 0.1 0.14 3.3 2.08 1 0.8 0.05 0.04 قوامین

 0.2 0.42 0.1 0.3 1 1 0.07 0.09 گردشگری

 44 27.9 37.7 31.1 11.4 15.8 19.9 19.7 یخصوص

 8.01 11.7 6.3 9.6 23.2 18.9 8.2 8.9 تجارت

 3.5 5.6 2.1 5.3 20.9 17.7 8.6 9.6 صادرات

 10.7 12.4 20.1 15.9 24.6 16.3 16.2 14.03 ملت

 0.2 0.4 1.3 1.2 1 1 2.6 2.1 رفاه کارگران

 22.4 30.3 30.03 32.1 68.8 52.94 35.7 34.8 شدهیخصوص

مشاهده می شود، به جز بانکهای دولتی، بانکهای کشور با افزایش اندکی در سهم  3و  2همانطور که در جداول شماره 

مطالبات غير تسهيالت اعطایی مواجه هستند. کاهش سهم تسهيالت اعطایی در بانکهای دولتی اگر چه این گروه بانکی را با کاهش 

جاری در دوره های آتی مواجه می سازد، اما بانک را در دوره های آتی با کاهش درآمد بهره ای مواجه خواهد ساخت. نکته جالب 

است که سهم بانک های دولتی در کليه اقالم دارایی روند کاهشی داشته است. این موضوع در دوره های آتی این گروه  توجه این

 سودآوری و کاهش ثبات و سالمت بانکی مواجه خواهد ساخت. بانکی را با کاهش 

اگرچه بانکهای دولتی در مقایسه با سایر بانکها سعی نموده اند، تنوع در نگهداری دارایيها با درجه نقدشوندگی متفاوت را 

رعایت نمایند و این موضوع مدیریت دارایی این گروه بانکی را تسهيل می نماید. بانکهای خصوصی شده در مقایسه با سایر بانکها 
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رجه نقد شوندگی باال ) اوراق مشارکت( را دارند. همين امر ممکن است از یک سو این گروه بانکی را بيشترین سهم دارایی های با د

با ریسک بازار بيشتری در مقایسه با سایر گروه های بانکی مواجه سازد، از سوی دیگر اگرچه پاسخگویی الزم را به هنگام خروج 

ی نقد بيشتر(، اما سودآوری این گروه بانکی از تبعات منفی آن بی بهره ناگهانی منابع خواهند داشت )به دليل داشتن دارایی ها

نخواهد ماند. در بانکهای  خصوصی شده و خصوصی سهم مطالبات از شبکه بانکی بيش از سهم تسهيالت اعطایی است. با توجه به 

مایل به عرضه اعتبارات به بازار بين ریسک اندك این نوع دارایی و آزاد بودن نرخ آن، بانکهای خصوصی و خصوصی شده بيشتر مت

 بانکی هستند. 

در مقابل بانکهای تخصصی و دولتی که تحت تأثير تسهيالت تکليفی دولت قرار دارند، دارای سهم بيشتر تسهيالت در مقابل 

دشوندگی اندك بيش سهم کمتر مطالبات از شبکه بانکی می باشند. به عبارت دیگر در این دو گروه بانکی دارایی های با  درجه نق

از سایر انواع دارایی است. اگر این دو گروه بانکی با خروج ناگهانی سپرده مواجه شوند، در مقایسه با سایر گروه های بانکی، در 

معرض ریسک نقدینگی بيشتری قرار خواهند داشت. به عبارت دیگر از دارایی نقد الزم برای پاسخگویی به برداشت سپرده ها را 

 داشت.نخواهند 

در ميان بانکهای کشور بانکهای خصوصی بيشترین سهم اقالم زیر خط را دارند که عمده آن مربوط به بانک کارآفرین است. از 

آنجا که اقالم زیر خط بيانگر ظرفيت بانک برای مصرف وجوه است، در شرایط افزایش نکول و ورشکستگيها برداشت ها افزایش 

 ز اقالم زیر خط قرار دهند. یافته و بانک را در معرض ریسک ناشی ا

 های دارایی و اقالم زیر خط ) درصد(سهم بانکهای دولتی و تخصصی از سرفصل -9جدول 

 

 اوراق مشارکت تسهیالت اعطایی
مطالبات از شبکه 

 بانکی
 کل اقالم زیر خط

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 2.7 3.3 3.4 4.7 0.5 0.4 8/9 1/1 سپه

 3.6 7.2 8.5 17.6 13.6 21.7 4/03 3/01 یمل 

 1.3 2.05 0.1 0.2 1 1 3/1 33/1 بانک پست

 1.07 0.8 0.09 0.2 5.2 8.3 26/1 06/1 مهر الحسنهقرض

 8.7 13.4 12.2 22.9 19.4 30.5 2/04 3/20 های دولتیبانک

 13.3 12.08 0.7 1.2 1 0.03 3.1 2.3 صنعت و معدن

 2.5 4.2 4 4.8 1 0.18 5.3 5.5 یکشاورز

 3.07 5.1 3/03 4/9 20/1 3/1 15.2 14.6 مسکن

 5.1 6.6 1.6 2.2 1 0.06 0.9 1.16 صادرات توسعه

 0.1 0.1 2/1 1/1 1 1 0.3 0.3 تعاون توسعه

 24.2 28.3 10/21 6/03 20/1 6/1 25.01 24.01 های تخصصیبانک

  این است که:مقایسه چهار گروه بانکی بيانگر 

  اوراق مشارکت از جمله دارایی هایی است که سریعاً و به سهولت و با هزینه معقولی به نقد تبدیل می شود و از جمله

دارایی های قابل دسترس است. اما اتکای بيش از حد بانکها به تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار به عنوان ابزاری برای 

درباره توان واقعی بانکها برای انطباق جریانات نقد دریافتی از محل فروش دارایی ها با ها را تأمين نقدینگی، نگرانی

 نيازهای مالی آنها را افزایش می دهد.
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  باال بودن سهم اوراق مشارکت در بانکهای کشور حاکی از عدم انعطاف پذیری مالی در مدیریت نقدینگی برای دوره

 های کوتاه مدت است.

 ز حد در اوراق مشارکت، ممکن است  توان انعطاف پذیری مالی را بکاهد و هزینه اعتبار داده سرمایه گذاری بيش ا

 شده به بخشهای اقتصادی را افزایش دهد. با افزایش هزینه اعتبار، سطح ریسک مالی بانک نيز افزایش خواهد یافت.

 ر بين بانکی، منعکس کننده تیيير تیيير وضعيت بانکهای کشور از اعطای اعتبارات به سمت اوراق مشارکت و بازا

وضعيت بانکها به سوی انجام عمليات نامتعارف است. این جهت گيری در مدیریت ریسک به معنی جایگزین کردن 

 ریسک اعتباری با ریسک نوسانات قيمت بازار توسط بانکها است.

 عطایی( به سمت دارایيهای با ریسک کمتر با تیيير سبد دارایی بانکها از دارایی ها با ریسک باال و درآمدزا)تسهيالت ا

 و کم درآمد، می توان انتظار کاهش سودآوری بانکهای کشور در دوره های آتی را داشت. 

  روآوردن به مطالبات از شبکه بانکی کشور می تواند به نوعی بيانگر افزایش ریسک اعتباری مشتریان بانکها و عدم

 باشد.  موفقيت بانکهای کشور در مدیریت نقدینگی

)درصد(2932ها در شبکه بانکی کشور سهم اقالم دارایی بانک -2نمودار 

 

 ها از اقالم بدهی شبکه بانکیسهم بانک .1-1

سپرده ها معموالً بخش بزرگی از بدهی های بانکها را تشکيل می دهند. سپرده مشتریان نشان دهنده ميزان وجوه پذیرفته شده از 

عموم، مانند پس اندازها، سپرده های دیداری، سپرده های مدت دار است. ساختار و ثبات سپرده ها بيشترین اهميت ممکن را دارد 

و مراقبت های مضاعفی را می طلبد. رقابت برای تجيز منابع یک جریان عادی در بازار بانکی است و بيشتر سپرده گذاران در نظر 

خود را بيشينه سازند. بنابراین بانکها باید خط مشی مشخصی برای جذب و نگهداری سپرده ها در پيش دارند کارکرد و بازده وجوه 

گيرند و روشهای مشخصی را بر مبنای منظم بودن، پایداری و مشخص بودن ساختار سپرده ها تنظيم کنند تا در صورت وجود 

 .احتمال برداشت منابع، راهبردهای مشخصی مورد استفاده قرار گيرد

وجوه بين بانکی شامل مبالغ بدهی به سایر بانکها و موسسه های اعتباری است. کليه سپرده ها و امها و پيش پرداختهای بين 

بانکها به طور عادی به عنوان منابع تأمين مالی ناپایدار یا بی ثبات تلقی می شوند. تچزیه و تحليل وجوه بين بانکی ممکن است بر 

0

20

40

60

80

خصوصی خصوصی شده دولتی تخصصی

تسهیالت اعطایی اوراق مشارکت مطالبات از شبکه بانکی کل اقالم زیر خط



 

00 

م بانکی داللت کند. برای مثال حالتی را می توان در نظر گرفت که تأمين نقدینگی یک گروه از بانکها ساختار های ویژه در نظا

 توسط یکی از اعضای گروه صورت پذیرد. 

ممکن است در ميان بدهی های بانکها استقراض از بانک مرکزی هم باشد مهمترین دليل اخذ وام از بانک مرکزی، تیيير در 

اشی از نوسانات سپرده ها است. این تیيير هنگامی روی می دهد که بانکها وضعيت ذخایر روزانه خود را به حجم ذخایر وجه نقد ن

درستی پيش بينی نمی کنند و برای رفع این تفاوت مجبور به اخذ وام از بانک مرکزی می شوند. در این حالت با ایجاد شرایط 

 اعتبار دراز مدت از بانک مرکزی بر موقعيت غيرعادی بانک داللت دارد. تأمين منابع به موقع به بانکها کمک می شود. دریافت

 ) درصد( های بدهیشده از سرفصلهای خصوصی و خصوصیسهم بانک -4جدول 

 بدهی به بانک مرکزی بدهی به شبکه بانکی سپرده فرار گذاریسپرده سرمایه 

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 0.3 0.5 1.7 1 1.09 1.4 4.8 5.03 اقتصاد نوین

 0 0 1.7 0.6 1.8 1.4 2.1 2.1 انصار

 1.8 0.5 2.4 3.3 1.5 1.4 7.6 8.9 پارسیان

 0.5 0.9 0 1 1.3 1.03 5.5 5.6 پاسارگاد

 0 1.1 6.1 3.5 0.1 0.08 1.6 0.7 آینده

 0 0.01 1.1  0.2 0.2 0.09 0.8 0.2 دی

 0.2 0.7 3.9 3.2 0.8 0.5 2.4 2.5 سامان

 0.8 0.2 2.8 3.2 1.4 0.4 0.9 0.9 سرمایه

 0 0 1.6 0.06 0.2 0.2 2.06 2.08 یناس

 0 0.05 1.2 0.3 1.1 0.8 1.4 0.7 شهر

 0.5 0.4 0.5 0.7 0.1 0.2 1.3 1.4 کارآفرین

 0 0.02 0.2 0.1 0.06 0.03 0.2 0.06 ینزم ایران

 حکمت

 یرانیانا

0.02 0.09 0.04 0.08 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0.1 0.2 7.07 6.4 قوامین

 0.02 0 0.7 0.6 0.02 0.06 0.3 0.09 گردشگری

 4.1 4.6 24.5 16.2 10.3 8.2 38.6 37.1 یخصوص

 1.5 1.8 4.4 7.3 10.3 12.2 8.3 8.7 تجارت

 0.9 2.7 23.3 31.1 11.7 12.6 8.8 9.5 صادرات

 21.5 7.9 14.8 16.6 22.5 17.1 11.4 12.6 ملت

 0.2 0.2 0.2 0.6 3.9 4.2 2.7 2.03 رفاه کارگران

 24.2 12.8 42.8 55.8 48.5 46.2 31.4 32.9 شدهیخصوص

سپرده سرمایه گذاری از جمله منابع پایدار است که اگر چه وجود آن، بانکها را ریسک نقدینگی کمتری مواجه می سازد اما از 

مشاهده می شود، در همه بانکهای کشور  1و  9سوی دیگر هزینه بهره ای بانک را افزایش می دهد. همانطور که در جداول شماره 

فرار بيش از سپرده سرمایه گذاری است و سهم آن نيز در دوره آتی رو به افزایش بوده است،  به جز بانکهای خصوصی، سهم سپرده

در حالی که سهم سپرده های سرمایه گذاری در دوره مورد بررسی کاهش یافته است. از یک سو این رخداد بانکها را با کاهش 

نوع سپرده، بانکهای کشور در معرض ریسک نقدینگی قرار دارند. هزینه مواجه می سازد اما از سوی دیگر به دليل ناپایدار بودن این 

 همين امر بر افزایش بدهی آنها به شبکه بانکی و به بانک مرکزی اثرگذار بوده است. 
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شود بانکهای خصوصی به دليل داشتن سهم بيشتر در سپرده سرمایه گذاری در مقایسه با سایر همانطور که مشاهده می

هی به شبکه بانکی و بدهی به بانک مرکزی کمتری برخوردار هستند. بانکهای خصوصی شده و دولتی کمبود بانکهای کشور از بد

اند. اما بانکهای تخصصی با توجه به ماهيت مسئوليتی که دارند، نقدینگی خود را بيشتر از طریق بدهی به شبکه بانکی جبران کرده

سایر بانکهای کشور برخوردار هستند. بانک مسکن بيشتر  سهم بدهی به بانک  از بدهی به بانک مرکزی باالتری نيز در مقایسه با

 مرکزی کشور را به دليل تأمين مالی مسکن مهر دارا می باشد.

 ) درصد( های بدهیهای دولتی و تخصصی از سرفصلسهم بانک -5جدول 

 

 بدهی به بانک مرکزی بانکیبدهی به شبکه  سپرده فرار گذاریسپرده سرمایه

0341 0340 0341 0340 0341 0340 0341 0340 

 3.6 7.3 26.8 31.7 12.8 10.6 5.5 5.9 سپه

 6.8 11.15 50.7 48.5 47.9 40.5 14.2 14.5 یمل 

 0.05 0 0.3 0 1.9 1.5 0.3 0.2 بانک پست

 0 0 0 0 2.3 1.5 0 0 مهر الحسنهقرض

 10.5 18.4 26.03 17.6 64.9 54.2 19.9 20.5 دولتی

 5.9 5.5 3.8 2.5 1.4 1.2 0.3 0.08 صنعت و معدن

 8.9 9.6 8.06 4.9 5.01 7.9 3.9 3.8 یکشاورز

 45.9 48.7 5.5 6.3 8.4 5.8 4.9 5.2 مسکن

 0.3 0.3 3.9 4.1 0.7 0.9 0.5 0.09 صادرات توسعه

 0 0 0.1 0.1 0.5 0.6 0.2 0.2 تعاون توسعه

 61.1 64.09 21.5 18.08 16.02 16.5 9.9 9.4 تخصصی

  مقایسه عملکرد چهار گروه بانکی بيانگر این است که:

  در دوره مورد بررسی سهم سپرده سرمایه گذاری کاهش و سهم سپرده فرار افزایش یافته است. با توجه به اینکه

بانکها با کاهش هزینه بهره ای در دوره سپرده سرمایه گذاری از جمله منابع پایدار و هزینه دار می باشد، از یک سو 

های آتی مواجه می شوند و از سوی دیگر ممکن است با افزایش ریسک نقدینگی ناشی از عدم تطابق سررسی دارایی 

 ها و بدهی ها مواجه گردند.

 ین موضوع دار بوده است. اهای درآمدزا کمتر از بدهی هزینهدر همه بانکهای کشور به جز بانکهای خصوصی، دارایی

های آتی نيز  خواهد دهد، بلکه باعث کاهش سودآوری در دورهعالوه بر اینکه ریسک نقدینگی بانکها را افزایش می

 شد.
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 )درصد(2932سهم منابع و مصارف بانکهای کشور در سال   -1نمودار 

 

 باشد، در واقع بانکهای از سایر بانکهای کشور می سهم مطالبات از شبکه بانکی در بانکهای خصوصی کشور بيش

باشند و در واقع بانکهای خصوصی به عنوان سپرده پذیر و کننده منابع سایر بانکهای کشور میخصوصی کشور تأمين

 سایر بانکها وام گيرنده از بازار بين بانکی هستند.

 )درصد(2932زار بین بانکی در سال های کشور در باسهم بانک -9نمودار 

 

  بدهی به شبکه بانکی و بدهی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. با توجه به موقتی و

 کوتاه مدت بودن این نوع بدهيها می توان بيان نمود بانکهای کشور با بحران نقدینگی مواجه هستند.

  در حکم زنگ خطر است و ممکن است به کاهش اعتبار بانکهای کشور بيانجامد.در واقع استفاده از این منابع 

  هزینه و حجم جذب منابع وام بين بانکی با درجه اعتبار بانک یک رابطه نيرومندی دارد. رتبه اعتباری باالتر به

نابع می انجامد. هزینه پایين تر جذب این منابع منجر می شود. رتبه اعتباری باالتر به جذب حجم باالتر این م

همانطور که مشاهده می شود بانکهای دولتی و تخصصی به دليل حمایتهای دولت از حجم باالتر بدهی به شبکه 

 بانکی و بدهی به بانک مرکزی برخوردار هستند.
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  شبکه  جذب منابع از این طریق معموالً از ثبات نسبی برنامه ریزی ها می کاهد، بنابراین با توجه به اینکه بدهی به

بانکی و بدهی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی در حال افزایش است، می توان بيان نمود ثبات نسبی در تصميم 

 گيریهای بانکهای کشور در دوره های آ تی کاهش خواهد یافت.

 )درصد(2932ها در شبکه بانکی کشور سهم اقالم بدهی بانک -4نمودار 

 
 

 ها از اقالم سود و زیان در شبکه بانکی. سهم بانک1-9

بررسی ساختار درآمد و هزینه بانک در دوره مورد بررسی می تواند تحليل مناسبی از سودآوری بانکها بيان نماید. در واقع بررسی 

ک را تعيين نمایند. در تحليل اقالم درآمدها و هزینه های بانک به تحليلگران بانکی این توان را می دهد تا کيفيت و ثبات درآمد بان

کند و روشن سود و زیان، مقایسه ترکيب انواع دارایی ها با ترکيب درآمد بانک نحوه به کارگيری دارایی های بانک را بيان می

ن درآمد را ها در فعاليتهایی که بيشتریکند، آیا درآمد ایجاد شده با منابع تخصيص داده شده متناسب است یا خير.آیا داراییمی

 اند یا خير.دارند به کار گرفته شده

های مرتبط با آن منابع خاص تأمين مالی بانک را ای بانک و گروه بدهیای بين هزینه بهرهاز سوی دیگر تحليل مقایسه

 هایگروهکند و تیييرات ساختاری احتمالی بوجود آمده در اینگونه منابع تأمين مالی را آشکار می سازد. در این تحليل مشخص می

گيریهای تأمين مالی خاص مستلزم توضيح بيشتری است. این شود و دالیل تصميممشخص میتأمين مالی گران قيمت به روشنی 

نحوه تحليل در بلندمدت می تواند مشخص کند که چرا و چگونه تیييرات ساختاری در ساختار درآمد و هرینه های بانک ایجاد می 

 شود و آیا این تیييرات به لحاظ سوداوری بانک قابل توجيه است یا خير.
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 های سود وزیان ) درصد(شده  از سرفصلهای خصوصی و خصوصیسهم بانک-6جدول 

 
 ایدرآمد غیر بهره ایدرآمد بهره

هزینه مطالبات 

 الوصولمشکوک

 سهم سود سپرده گذار

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 5.5 5.5 2.45 2.4 0.9 1.3 5.01 4.6 اقتصاد نوین

 2.1 2.1 1.09 1.6 0.8 1.4 2.1 1.9 انصار

 9.2 12.1 3.61 4.7 2.5 1.8 7.9 9.3 پارسیان

 5.6 6.9 3.74 1.9 3.3 3.2 6.03 6.2 پاسارگاد

 2.08 0.9 0.05 0.7 1.2 0.6 1.5 0.8 تات

 0.5 0.2 0.38 0.03 0.7 0.6 0.5 0.2 دی

 2.4 2.8 1.44 1.6 1.5 1.6 2.07 2.2 سامان

 1.1 1.4 0.66 3.5 0.8 0.4 1.4 1.3 سرمایه

 2.7 2.3 0.57 1.4 0.5 0.6 2.3 1.9 یناس

 1.3 0.6 0.33 0.9 0.3 0.2 1.25 0.8 شهر

 1.4 1.5 0.67 0.9 0.5 0.7 1.66 1.6 کارآفرین

 0.2 0.01 0.08 0 0.1 0.06 0.3 0.6 ینزم ایران

 0.04 0.01 0.05 0.04 0.3 0.06 0.1 0.07 یرانیانا حکمت

 0.09 0.09 0.14 0.2 0.07 0.09 0.1 0.09 قوامین

 0.4 0.07 0.41 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2 گردشگری

 34.7 36.6 15.68 20.2 13.6 12.6 32.4 31.7 یخصوص

 9.9 9.03 2.80 4.6 7.5 12.9 9.04 9.2 تجارت

 9.4 8.5 15.44 14.5 26.7 24.7 6.6 8.05 صادرات

 10.4 11.7 23.06 17.9 24.4 24.4 9.6 10.5 ملت

 2.5 1.8 4.35 0.7 3.9 2.3 2.4 1.9 رفاه کارگران

 32.2 30.9 45.64 37.8 62.5 64.5 27.6 29.7 شدهیخصوص

همانطور که مشاهده می شود سهم درآمد بهره ای بيش از سهم درآمد غير بهره ای است. همانطور که مشاهده گردید 

اقالم دارایی بيشترین سهم را در سبد دارایی بانکهای کشور دارد. با توجه به روند کاهشی تسهيالت اعطایی در مقایسه با سایر 

تسهيالت اعطایی در دوره مورد بررسی درآمد بهره ای نيز با روند کاهشی مواجه شده است. درآمدهای غير بهره ای بيشتر مربوط 

نکداری الکترونيک است. بانکهای خصوصی شده کشور به دليل به درآمد حاصل از اقالم زیرخط، فعاليتهای ارزی و فعاليتهای با

داشتن سهم بيشتر اقالم زیر خط، فعاليتهای ارزی و فعاليتهای بانکداری الکترونيک بيشترین درآمد غير بهره ای را نيز دارا 

بيان نمود بانکهای خصوصی شده ای بيش از ثبات درآمد غير بهره ای است می توان باشند. با توجه به این که ثبات درآمد بهرهمی

 کشور از ثبات درآمدی کمتری در مقایسه با سایر بانکهای کشور برخوردار هستند.

شده کشور همانطور که با افزایش سهم تسهيالت اعطایی در شبکه بانکی کشور مواجه هستند، با بانکهای تخصصی و خصوصی

باشند. بانک ملت به عنوان بزرگترین بانک کشور از نظر اندازه دارایی، الوصول نيز مواجه میافزایش در هزینه مطالبات مشکوك

الوصول را نيز همانطور که بيشترین سهم تسهيالت اعطایی را در شبکه بانکی داشته است، بيشترین سهم هزینه مطالبات مشکوك

ر دارد، ضمن داشتن سهم باالی تسهيالت، با داشته است. بانک مسکن نيز با توجه به الزامی که برای ارائه تسهيالت برای مسکن مه

 الوصول باال نيز برخوردار است.هزینه مطالبات مشکوك
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شده کاهش یافته است،  اما سهم سود سپرده گذار با وجود اینکه سهم سپرده سرمایه گذاری در بانکهای دولتی و خصوصی

های فرار نيز اند که به سپردها برای جذب سپرده، مجبور شدهافزایش داشته است. دليل عمده آن، این است که این گروه از بانکه

سود بپردازند. همانطور که مشاهده گردید این دو گروه در مقایسه با دو گروه بانکی دیگر از سهم سپرده فرار بيشتری برخوردار 

 . هستند
 وزیان ) درصد(های سود های دولتی و تخصصی از سرفصلسهم بانک -7جدول 

 

 ایدرآمد غیر بهره ایدرآمد بهره
هزینه مطالبات 

 الوصولمشکوک

 سهم سود سپرده گذار

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 5.6 5.4 0 3.8 1.8 2.7 5.8 5.6 سپه

 16.4 14.2 12.9 16.1 14.8 10.3 15.6 13.6 یمل 

 0.2 0.2 0.1 1.01 0.5 0.8 0.4 0.4 بانک پست

 0 0 0.2 0.2 0.4 0.3 0.3 0.4 مهر الحسنهقرض

 22.3 19.7 13.2 21.1 16.4 12.7 22.2 20.03 دولتی

 0.07 0.1 6.7 6.3 0.2 0.3 1.2 1.5 صنعت و معدن

 4.08 3.7 2.1 1.6 4.2 4.8 4.6 4.9 یکشاورز

 6.5 8.7 16.05 12.1 1.6 3.01 11.5 11.6 مسکن

 0.06 0.06 0.5 0.9 0.3 0.6 0.5 0.6 صادرات توسعه

 0.1 0.2 0.6 0.1 0.1 0.5 0.3 0.2 تعاون توسعه

 10.7 12.6 25.4 20.9 6.3 8.8 17.8 18.6 تخصصی

 مقایسه عملکرد چهار گروه بانکی در سود و زیان بيانگر این است که:

 ای توجه به اینکه ثبات درآمد بهرهای کاهش یافته است. با ای به درآمد غير بهرهرویکرد بانکهای کشور از درآمد بهره

های آتی با کاهش ثبات در درآمد توان بيان نمود بانکهای کشور در دورهای است، میبيش از ثبات درآمد غير بهره

 همراه هستند.

  بانکهایی که با کاهش سهم تسهيالت اعطایی در شبکه بانکی در دوره مورد بررسی همراه هستند، با کاهش درآمد

باشند. اگر چه از نظر ریسک اعتباری ممکن است الوصول همراه میو کاهش هزینه مطالبات مشکوك ایبهره

وضعيت بانکها بهتر شده باشد اما از نظر سودآوری با کاهش مواجه هستند. از آنجا که سود بانک یکی از منابع بانک 

دهی ا باعث کاهش منابع بانک و قدرت وامبرای تأمين مالی اعتبارات اعطایی است، بنابراین کاهش سودآوری بانکه

 آنها خواهد شد.

  ،پرداخت سودهای تضمين شده به سپرده گذاران و عدم حصول سود معامالت پيش بينی شده در زمينه اعتبارات

 های آتی خواهد شد.باعث کاهش سودآوری بانکها در دوره
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 ) درصد(2932ای در شبکه بانکی، سال ای و درآمد غیر بهرهدرآمد بهرهها از سهم بانک -5نمودار 

 

 مطالبات غیرجاری  .1-4

های مسأله دار بانکها است . این مطالبات در مسير مطالبات غير جاری از مصادیق بارز وجود ریسک اعتباری و از اجزای دارایی

های سر رسيد گذشته، معوق و پس ا زعبور از گذرگاه حرکت خود از پرداخت تسهيالت به مشتریان شروع می شوند و

های بانک مستلزم ایجاد ذخيره است و ایجاد الوصول به الوصول منتهی می شوند. وجود پدیده مطالبات معوق در داراییمشکوك

رای سهامداران های بانک و موسسه اعتباری خواهد شد که بذخيره نيز منجر به کاهش درآمدهای عملياتی و کاهش حجم دارایی

خوشایند نيست. عالنوه بر این وجود مطالبات معوق در سيستم بانکی جریان وجوه ، بودجه ساالنه و اهداف بانک را دچار تیييرات و 

 نابسامانی و انحراف می کند .

که بانکی بررسی با توجه به اهميت بررسی مانده مطالبات غيرجاری، در ادامه سهم بانکهای کشور از مطالبات غيرجاری در شب

 گردد.می
 سهم بانکهای خصوصی و خصوصی شده ازمطالبات غیرجاری )درصد(-8جدول 

 در شبکه بانکی  در گروه همگن 

2931 2932 2931 2932 

 3.83 4.75 14.43 18.33 اقتصاد نوین

 0.48 0.47 1.81 1.83 انصار

 10.59 10.15 39.86 39.17 پارسیان

 1.69 1.37 6.36 5.28 پاسارگاد

 0.33 0.18 1.26 0.68 تات

 0.04 0.02 0.16 0.10 دی

 4.85 4.71 18.26 18.17 سامان

 1.69 1.90 6.38 7.34 سرمایه

 1.06 1.16 3.98 4.46 یناس

 0.19 0.15 0.71 0.59 شهر

 1.43 1.04 5.38 4.02 کارآفرین

 0.00 0.00 0.01 0.00 ینزم ایران

 0.00 0.00 0.00 0.00 یرانیانا حکمت

0
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80

خصوصی خصوصی شده دولتی تخصصی

درآمد بهره ای درآمد غیر بهره ای



 

08 

 در شبکه بانکی  در گروه همگن 

2931 2932 2931 2932 

 0.30 0.00 1.12 0.00 قوامین

 0.08 0.01 0.30 0.03 گردشگری

 26.56 25.91   یخصوص

 11.62 12.38 37.50 40.53 تجارت

 6.38 6.77 20.60 22.16 صادرات

 10.09 9.31 32.58 30.46 ملت

 2.89 2.09 9.32 6.85 رفاه کارگران

 30.97 30.55   شدهیخصوص

با وجود اینکه بانکهای تخصصی در شبکه بانکی کشور از سهم تسهيالت باالتری در مقایسه با سایر بانکها برخوردار هستند، اما 

در مقایسه با سایر بانکها از مانده مطالبات غيرجاری کمتری  برخوردارند. دليل عمده آن داشتن مشتریان شناخته شده در این 

اند، کهای خصوصی کشور علی رغم اینکه کمترین سهم تسهيالت اعطایی را در شبکه بانکی کشور داشتهباشد. اما بانگروه بانکی می

در رتبه  این گروه بانکی رتبه  تواند باعث کاهشاما از سهم باالیی در مانده مطالبات غيرجاری برخوردار هستند. این مسئله می

 ی گردد. الملل ينو ب یداخل یها یبند

تواند بيانگر این باشد که بانکها نه تنها انضباط مالی قابل باالی مطالبات غيرجاری در بانکهای کشور می از سوی دیگر سهم

مالحظه ای ندارند، بلکه در شناسایی متقاضيان نيز با مشکل جدی مواجه هستند. از طرف دیگر در حالی که مسائل مربوط به 

جيه اقتصادی در نظام بانکی کشور چندان مورد توجه قرار نمی گيرد. در ریسک اهميت فراوانی دارند، اما شناسایی ریسک و تو

ميان بانکهای کشور، بانک ملی بيشترین سهم مطالبات غيرجاری را هم در شبکه بانکی و هم در گروه همگن دارا است. بانک ملی 

جه به سهم باالی این بانک در دارایی بانکهای ها( است. با توپس از بانک ملت بزرگترین بانک کشور از نظر اندازه بانک)حجم دارایی

های آتی ممکن است با بحران ورشکستگی مواجه توان بيان نمود، ریسک اعتباری باالی این بانک، شبکه بانکی را در دورهکشور می

ا به دليل نوظهور بودن زمين، حکمت ایرانيان، قوامين و گردشگری تنهسازد. پایين بودن مانده مطالبات غيرجاری در بانکهای ایران

 باشد.این بانکها می

 سهم بانکهای دولتی و تخصصی ازمطالبات غیرجاری )درصد( -3جدول 

 

 در شبکه بانکی  در گروه همگن

2931 2932 2931 2932 

 6.75 6.37 25.03 21.68 سپه

 19.52 22.39 72.40 76.24 یمل 

 0.68 0.60 2.52 2.06 بانک پست

 0.01 0.01 0.05 0.03 مهر الحسنهقرض

 26.97 29.37   دولتی

 3.31 2.12 21.39 14.95 صنعت و معدن

 6.38 6.59 41.14 46.48 یکشاورز

 4.07 4.09 26.24 28.89 مسکن

 1.44 1.12 9.27 7.94 صادرات توسعه

 0.30 0.25 1.96 1.74 تعاون توسعه

 15.50 14.17   تخصصی
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توان بيان نمود بانکهای کشور با معضل مانده مطالبات غيرجاری مواجه هستند که تداوم آن باعث تشدید خالصه میبه طور 

 شرایط رکودی و افزایش نرخ بيکاری در کشور خواهد شد. از جمله آثار وجود مانده مطالبات غيرجاری عبارت هستند از:

 اظ تزریق تسهيالت مالی جدید بلوکه شدن منابع بانک و کاهش توان مالی بانک از لح 

  عدم امکان ارائه خدمات به مشتمریان خوش حساب ،اخالل در جذب منابع و مشتریان جدید و فرار مشتریان خوش

 حساب بانک که ضامن بعضی از وام گيرندگان شده اند

  گيری اعتباریعدم امکان برنامه ریزی دقيق و سياست گذاری اعتباری موثر توسط مدیران و کندی در تصميم 

 های کشور در رتبه بندی داخلی و بين  المللیکاهش ر تبه بانک 

 اختالل در گردش وجوه نقد ایجاد 

 باتکها یاعتبار یسکر افزایش 

 های ارزی فعالیت .1-5

سمت و سوی ها به دليل ناپایداری نرخ ارز با ریسک معامالت ارزی مواجه هستند. بنابراین سطح پذیرش ریسک ارز در تعيين بانک

های کوچک و تازه تأسيس اکثراً فعاليت های بانک مرتبط است. بانکمعامالت ارزی موضوع مهمی است و اغلب با حجم فعاليت

کنند. این کار مستلزم خرید و فروش ارز به نيابت از مشتری است، تجاری خود را به تأمين نيازهای ارزی مشتریان خود محدود می

هایی برای شوند. چنين بانکهای باز ارزی این معامالت معموالً در عرض چند دقيقه بسته مین وضعيتفرآیندی که از طریق آ

 ای ارز نياز ندارند.گيرند و بنابراین، به مدیریت حرفههای زمانی بسيار کوتاه و به مقدار کمی در معرض ریسک ارز قرار میدوره

کنند، در معرض و کارگزاری داشته یا معامالت ارزی مشتریان را پشتيبانی میهای خارجی روابط بانکی هایی که با بانکبانک 

پردازند، همچنان در سطح هایی که به اعطا و یا اخذ وام ارزی میپذیرش ریسک سطح باالی ارز قرار دارند. این ریسک برای بانک

عدم تطابق سررسيدها شود. با توجه به اهميتی که های باز ارزی یا باالیی قرار دارد زیرا این ریسک ممکن است منجر به وضعيت

های ارزی برای شبکه بانکی کشور داشته باشد در ادامه سهم هر بانک در شبکه تواند در درآمد حاصل از فعاليتنوسانات نرخ ارز می

 شود.میالمللی بيانهای ارزی و بينبانکی کشور در زمينه فعاليت
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 *شده )درصد(های خصوصی و خصوصیالمللی بانکهای ارزی و بینفعالیت-21جدول 

 
 خرید  و فروش ارز های ارزینامهضمانت اعتبارات اسنادی

حوالجات و سایر 

 **معامالت ارزی

های کل فعالیت

 ارزی

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 2.8 6.3 0.2 4.1 7.2 10.2 1.6 4.14 8.8 6.9 اقتصاد نوین

 0.3 0.04 0.3 0.02 0.4 0.1 0.3 0 0.2 1 انصار

 4.5 4.8 5.03 6.5 0 0 0.2 0.9 13.2 8.7 پارسیان

 9.8 5.5 3.2 1.8 22.06 9.3 2.9 5.4 22.4 11.5 پاسارگاد

 0.06 0.2 0 0.04 0.2 0.5 0 0.05 0.09 0.2 تات

 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0 دی

 6.4 7.3 1.9 4.5 16.4 13.7 0.7 0.8 10.5 5.1 سامان

 0.7 1.4 0.13 0.9 1.8 2.2 0 0.3 2.2 1.5 سرمایه

 0.09 0.6 0.02 0 0.2 1.6 0 0 0.2 0.7 یناس

 1.8 1.1 0.2 0.3 5.03 1.8 0.7 0.7 4.2 2.9 کارآفرین

 26.7 27.4 11.1 18.3 53.2 39.5 6.5 12.3 61.9 37.6 یخصوص

 5.3 13.5 3/3 9/01 10.3 18.2 7.5 14.4 5.2 14.7 تجارت

 3.3 20.1 8/0 8/24 7.3 8.4 3.7 2.6 2.8 9.4 صادرات

 7.5 12.9 9/1 9/00 10.3 13.2 76.5 61.8 5.8 13.4 ملت

 0.6 1.7 9/1 4/2 1.04 0.4 0.03 0.02 0.4 0.8 رفاه کارگران

 11.1 54.5 29 40.2 16.7 48.2 87.8 78.8 14.3 38.3 شدهیخصوص

 اند.زمين، حکمت ایرانيان، قوامين و گردشگری، به دليل عدم فعاليت ارزی از مشاهدات حذف شدههای شهر، ایران*بانک

ارزی شامل استفاده از تسهيالت ریفاینانس، قراردادهای اعتبار خریدار، استفاده از تسهيالت بانک توسعه اسالمی و استفاده از  يتهایسایر فعال**

معامالت ارزی شامل:  بروات اسنادی وارداتی و اعتبارات اسنادی صادراتی می باشد. می باشد. ، نکها بدون تضمين دولتتسهيالت سایر با

 باشد. می معامالت در بازار فرعی، خرید و فروش ارز در مقابل دالر آمریکا، سپرده گذاری

اسنادی و خرید و فروش ارز روند صنعودی داشنته   های خصوصی صرفاً در اعتبارات در دو سال مورد بررسی فعاليت ارزی بانک

های خصوصی، باننک پاسنارگاد   های ارزی در شبکه بانکی کشور همراه بوده است. در بين بانکاست و در کل با کاهش سهم فعاليت

ر بنيش از هنر   باشد. بنه عبنارت دیگن   درصد از کل فعاليت ارزی شبکه بانکی کشور، فعالترین بانک در زمينه ارزی می 8/4با داشتن 

دیگری در این گروه در معرض ریسک تیييرات نرخ ارز قرار دارد. همچنين این بانک بيشترین سهم اعتبارات اسنادی و خریند   بانک

های خصوصی دارد. اما از نظر شاخص حوالجنات و سنایر معنامالت ارزی باننک پارسنيان در اینن گنروه        و فروش ارز را در بين بانک

 شبکه بانکی کشور دارد.بيشترین سهم را در 

اند و بيشترین کاهش مربنوط بنه فعالينت    روبرو بوده 0340های ارزی در سال های خصوصی شده با کاهش شدید فعاليتبانک

انند. در مقابنل بيشنترین    نامه ارزی افزایش سهم داشنته اعتبارات اسنادی بوده است. به عبارت دیگر این گروه بانکی تنها در ضمانت

هنای  نامنه های خصوصی شده کشور بانک ملت بيشنترین سنهم را در ضنمانت   های ارزی دارند. در ميان بانکنامهضمانتسهم را در 

 درصد در شبکه بانکی کشور بوده است. 1/44ارزی داشته است. به طوریکه سهم آن 

اند که دليل عمده آن همراه بوده های ارزی به جز حوالجات و سایر معامالت ارزی با روند نزولیهای دولتی در همه نسبتبانک

برابنری در حوالجنات ارزی  بنا افنزایش       6های دولتی بوده است. اما در کل به دليل افزایش تقریباً المللی عليه بانکهای بينتحریم
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م حوالجنات ارزی را  اند. در ميان بانکهای دولتی کشور، بانک سپه بيشترین سههای ارزی مواجه بودهبرابری در کل فعاليت  6تقریباً 

 داشته است.

اند بنه طنوری کنه بيشنترین کناهش را در      های ارزی مواجه بودهبا کاهش سهم کل فعاليت 0340های تخصصی در سال بانک

درصد از کل فعاليت ارزی شبکه بنانکی   3های تخصصی بانک کشاورزی با تقریباً اند.در بين بانککرده شاخص حوالجات ارزی تجربه

هنای  هنای مختلنف ارزی باننک   المللی بوده است. در بنين فعالينت  های ارزی و بينالترین بانک این گروه در زمينه فعاليتکشور، فع

 تخصصی، بيشترین سهم مربوط به سهم اعتبارات اسنادی بوده است.

 *های دولتی و تخصصی )درصد(المللی بانکهای ارزی و بینفعالیت -22جدول 

 

 اعتبارات اسنادی
های نامهضمانت

 ارزی

خرید  و فروش 

 ارز

حوالجات و سایر 

 *معامالت ارزی
 های ارزیکل فعالیت

2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 27.2 2.6 41.7 3.5 1.8 1.1 0.3 0.6 1.08 2.04 سپه

 19.6 5.8 29 7.3 3.3 3.5 0.2 2.2 2.9 5.6 یمل 

 0.2 0.5 0.15 0.5 0.4 0.5 0 0 0 0.1 بانک پست

 9 .47 8.8 70.9 11.4 5.5 5.2 0.5 2.8 4 7.7 دولتی

 0.5 0.3 0 0.04 0.4 0.5 1.3 0.7 3.4 1.3 صنعت و معدن

 3.2 4.5 2.3 4.8 4.02 4.3 0.7 0.2 7.4 4.06 یکشاورز

 3.2 4.3 2.8 4.6 4.5 3.4 0.06 0.5 3.08 5.7 مسکن

 2.5 6.3 1.7 6.4 3.2 6.8 3.1 4.7 5.8 5.2 صادرات توسعه

 0.1 0.07 0.08 0.04 0.2 0.15 0 0 0 0.04 تعاون توسعه

 9.5 15.5 6.9 15.8 12.3 15.05 5.2 6.1 19.7 16.3 تخصصی

 است. الحسنه مهر به دليل عدم فعاليت ارزی از مشاهدات حذف شده*بانک قرض

 توان بيان نمود:به طور خالصه می

 نامنه ارزی در  های خصوصی و خصوصی شده بيشترین فعاليت ارزی را در زميننه اعتبنارات اسننادی و ضنمانت    بانک

های دولتی این واقعه دور از ذهن نيست. اما تمرکز بيشتر این دو اند. با توجه به تحریم بانکشبکه بانکی کشور داشته

هنای خنارجی و حماینت از    ه دليل داشتن روابط بيشتر با بانکنامه ارزی، بگروه بانکی بر اعتبارات  اسنادی و ضمانت

بيشتر از معامالت ارزی مشتریان، بيش از سایر بانکهای کشور در معرض پنذیرش ریسنک سنطح بناالی ارز ناشنی از      

 ها قرار دارند.  های باز ارزی و عدم تطابق سررسيدوضعيت

 های کشور در فعاليت خریند و  خصوصی کشور بيش از سایر بانکهای ، بانک0340با توجه به افزایش نرخ ارز در سال

هنای بنانکی در معنرض ریسنک ناشنی از      اند. همين مسئله این گروه بانکی را بيش از سایر گنروه فروش ارز وارد شده

 دهد.نوسانات ارز قرار می

 هنای کوچنک بيشنتر    های کوچک و بزرگ از نظر نوع فعاليت ارزی حاکی از این است که باننک مقایسه عملکرد بانک

هنای ارزی تمرکنز دارنند کنه اینن موضنوع،       متمرکز بر خرید و فروش ارز هستند و بانکهای بزرگ بنر سنایر فعالينت   

هنا و وضنعيت بناز ارزی قنرار     تطابق سررسيدها در معرض ریسک ناشی از عدم های بزرگ را بيش از سایر بانکبانک
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تری در معنرض ریسنک ناشنی از نوسنانات ننرخ ارز قنرار       های کوچک در مدت زمان کوتاهدهد. در حالی که بانکمی

 گيرند. این موضوع اهميت مدیریت ریسک ارز بيش از پيش می سازد.می

 های بانکداری الکترونیک. مقایسه شاخص1-6

ا در توسعه بانکداری الکترونيک، کاهش و در حالت مطلوب حذف الزام و اجبار افراد برای مراجعنه بنه شنعب    یکی از مهمترین هدفه

برای دریافت خدمات بانکی است. از این طریق از اتالف وقت، هزینه و اننرژی مشنتریان و کارکننان شنعبه جلنوگيری منی شنود و        

هنای  کنند وابستگی مبادلنه های بانکداری الکترونيکی تالش مید. سامانهروکارایی، کيفيت و سرعت خدمات به نحو  مطلوبی باال می

مالی روزمره مردم به ابزارهای پرداخت کاغذی مانند چک و اسکناس را کناهش دهنند و آنهنا را از نظنر علمنی و فرهنگنی متقاعند        

هنای  ه جویی در زمان و دسترسی به کانالسازند. مزایای بانکداری الکترونيک از دید مشتریان شامل صرفه جویی در هزینه ها، صرف

متعدد برای انجام عمليات بانکی و از دید بانکها و موسسات مالی شامل کاهش حجم کاری شنعب، افنزایش شنهرت بانکهنا در ارائنه      

ش نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تیيير مکانی بانکها،  ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهنای هندف و گسنتر   

 محدوده جیرافيایی فعاليت می باشد.  

 شده ) درصد(های خصوصی و خصوصیبانکداری الکترونيک در بانک-21جدول 

بانکهای صادر نسبت کارت  نسبت شعب سوئیفتی 
 شده 

 نسبت سایر شاخصها*

2931 2932 2931 2932 2931 2932 

 0.07 3.02 4.3 4.2 2.09 1.54 اقتصاد نوین

 1.9 0.8 2.06 1.8 0.2 0.15 انصار

 12.7 12.4 2.3 2.2 0 0 پارسیان

 5.5 5.6 1.4 1.3 0.16 0.15 پاسارگاد

 0.7 0.8 0.1 0.1 0.16 0.15 تات

 1.6 0.5 0.3 0.2 0.16 0 دی

 3.8 4.9 1.02 0.8 16.4 15.3 سامان

 0.7 0.4 0.3 0.4 0.9 0.93 سرمایه

 0.5 0.3 0.9 1.2 0.2 0.15 یناس

 0.2 0.2 0.3 0.4 0 0 شهر

 0.1 0.01 0.1 0.14 0.3 0.3 کارآفرین

 0.07 0.01 0 0 0 0 ینزم ایران

 حکمت
 یرانیانا

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 

 0.04 0.05 0.1 0.04 0 0 قوامین

 0.3 0.01 0.01 0.01 0 0 گردشگری

 28.7 29.4 13.4 13.1 20.6 18.7 یخصوص

 7.7 7.5 11.4 8.6 6.1 5.9 تجارت

 13.8 17.1 7.4 8.2 5.2 5.2 صادرات

 20.5 14.9 22.4 21.9 6.2 6.2 ملت

 1.2 0.9 4.1 3.3 2.2 2.2 رفاه کارگران

 43.2 40.5 45.3 42.05 36.5 34.8 شدهیخصوص

 باشد.می ATM, PINPAD, POSهای ها مجموع سه شاخص دستگاه*سایر شاخص
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انند.  هنای بانکنداری الکترونينک مواجنه بنوده     های خصوصی در دوره مورد بررسی با روند رو به رشد سهم از بازار شناخص بانک

درصدی از شعب سوئيفتی در شبکه بانکی را دارند که بيشترین سهم مربوط  60/21دارای سهم  0340های خصوصی در سال بانک

های منورد بررسنی در ارتباطنات منالی و بنانکی      ئيفتی بيانگر ميزان مشارکت بانکباشد. شاخص نسبت شعب سوبه بانک سامان می

ترین باننک  درصدی در کل شبکه بانکی، موفق 93/06شود بانک سامان با داشتن سهم باشد. همانطور که مشاهده میالمللی میبين

 باشد.  های خصوصی میدر بين بانک

های بانکنداری  از نظر اندازه، فعاليتی در زمينه شعب سوئيفتی ندارد. سایر شاخصبانک پارسيان به عنوان اولين بانک خصوصی 

های خصوصی د ارای سنهم  باشد که بانکمی POSهای و دستگاه ATM  ،PIN PADهای الکترونيک مجموع سه شاخص دستگاه

که  بانک پارسيان بنا داشنتن سنهم    طوریدرصدی در شبکه بانکی را دارند و بيشترین سهم مربوط به بانک پارسيان است به  6/28

درصدی در شبکه بانکی کشور رتبه اول را در این شاخص داشته است. کارت بانکهنای صنادر شنده از جملنه شاخصنهای       02تقریباً 

 توسعه بانکداری الکترونيک است که بانکهای خصوصی کشور کمترین مقدار این شاخص را دارند.

اند. بانک ملنت در  افزایش سهم را در کليه شاخصهای بانکداری الکترونيک تجربه کرده 0340های خصوصی شده در سال بانک

باشد. نکته حائز اهميت این است که بانکهای های تازه خصوصی شده دارای بيشترین سهم بين بانکهای خصوصی شده میبين بانک

تنوان بينان   کداری الکترونيک دارنند، بننابراین منی   خصوصی شده بيشترین سهم را در کل شبکه بانکی کشور در همه شاخصهای بان

هنای  غينر   ای، جنذب مشنتریان و کناهش هزیننه    های بانکی در کسب درآمد غير بهرهنمود این گروه بانکی در مقایسه با سایر گروه

نکداری الکترونيک تجربنه  های باهای دولتی روند تقریباً یکسانی را در دو سال متوالی از نظر شاخصای موفق خواهند بود. بانکبهره

های دولتی در شبکه بنانکی کشنور داشنته اسنت. پسنت باننک و باننک        ها را در بين بانکاند بانک ملی بيشترین سهم شاخصکرده

 اند.الحسنه مهر نيز در بانکداری الکترونيک ضعيف عمل کردهقرض
 های دولتی و تخصصی ) درصد(بانکداری الکترونيک در بانک -29جدول 

 

نسبت شعب 

 سوئیفتی

نسبت سایر  بانکهای صادر شدهنسبت کارت 

 شاخصها*

0341 0340 0341 0340 0341 0340 

 3.76 2.41 8.66 9.76 5.96 5.71 سپه

 17.01 17.54 13.14 16.05 24.64 23.61 یمل 

 0.70 0.51 1.18 0.55 0.00 2.31 بانک پست

 0.12 0.02 0.36 0.25 0.00 0.00 مهر الحسنهقرض

 21.60 20.49 39/23 60/20 30.60 31.64 های دولتیبانک

 0.19 0.22 0.05 0.05 3.70 3.55 صنعت و معدن

 3.77 6.14 10.19 11.03 0.00 3.24 یکشاورز

 2.22 2.78 7.44 6.98 2.25 2.01 مسکن

 0.00 0.01 0.01 0.01 6.12 5.86 صادرات توسعه

 0.28 0.52 0.18 0.16 0.16 0.15 تعاون توسعه

 6.46 9.67 17.87 18.24 12.24 14.81 های تخصصیبانک
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اند. از دالیل های بانکداری الکترونيک مواجه بودهبا کاهش شاخص 0341در مقایسه با سال  0340های تخصصی در سال بانک

هنای تخصصنی   ها بوده است. پایين بودن اینن شاخصنها در باننک   عمده آن افزایش هزینه بانکداری الکترونيک در این گروه از بانک

باشد که با توجه به گستردگی و رونند روبنه افنزایش خندمات     گيری از خدمات نوین بانکی میهبيانگر عدم موفقيت این گروه در بهر

 مدت این گروه با از دست دادن مشتریان و کاهش سود مواجه گردند.  بانکداری الکترونيک ممکن است در بلند

 توان بيان نمود:به طور خالصه می

 اند. ادامه الکترونيک در دوره مورد بررسی مواجه بودههای تخصصی با کاهش سهم شاخصهای بانکداری بانک

ای، کاهش سودآوری بانک و از دست دادن مشتریان  این روند در بلند مدت منجر به کاهش درآمد غير بهره

 خواهد شد.

       روند رو به رشد شاخصهای مختلف بانکداری الکترونيک  باعث  افزایش تنوان اجراینی سيسنتم بنانکی، تسنریع

عمليات بانکی، یکپارچگی و تمرکنز اطالعنات بنانکی، صنرفه جنویی در وقنت و هزیننه مشنتریان، رفنع          اجرای 

های مکانی و زمانی مشتریان، باال رفتن امنيت مبادالت و تراکنشها، باال رفتن همگام کيفينت و کمينت   وابستگی

 خدمات بانکی شده است.

 ی الکترونيک است که سهم بيش از سنایر شاخصنها   کارتهای بانکی صادر شده یکی از شاخصهای توسعه بانکدار

های بانکداری الکترونيک دارد. در واقع استفاده از کارتهای هوشمند در بانکداری الکترونيک از حينث  در فعاليت

هنای بنانکی، دسنتاورد پنولی بزرگنی محسنوب       های از دست رفته مشتریان در پشت باجنه محاسبه هزینه زمان

 شود.می

 ود شاخصهای بانکداری الکترونيک منجر به بهبود تکریم و جلب رضایت ارباب رجنوع و مشنتری،   ادامه روند بهب

کاهش هزینه نگهداری و استفاده از پول نقد، افزایش اعتبارات در چرخه  نظام اقتصادی کشور و کاهش تنورم و  

 نقدینگی خواهد شد.

 گیری. نتیجه1-7

دار ) سنپرده  ) تسنهيالت اعطنایی( و عمنده سنبد بندهی را بندهی هزیننه        آمندزا مده سبد داراینی بانکهنای  کشنور را داراینی در    ع

های بلندمدت اختصاص یافته است. از یک سو وجنود  گذاری( تشکيل داده است. به عبارت دیگر منابع پایدار بانکها به داراییسرمایه

ای مدت، هزینه بهرهدیگر به دليل وجود تعهدات بلند دهد اما از سویمنابع پایدار بانکها را در معرض ریسک نقدینگی کمتر قرار می

های فرار در همنه بانکهنا بنه جنز بانکهنای خصوصنی کشنور        بانکها افزایش خواهد یافت. نکته حائز اهميت باالتر بودن سهم سپرده

انکهنایی کنه از سنپرده    سازد که همانطور که مشاهده گردیند، ب باشد. این موضوع بانکهای کشور را با ریسک نقدینگی مواجه میمی

سرمایه گذاری کمتری در مقایسه با سپرده فرار برخوردار هستند، از بدهی به شبکه بانکی و بدهی بنه باننک مرکنزی بناالتری نينز      

باشند. به دليل موقتی بودن بدهی به شبکه بانکی و بدهی به بانک مرکزی، تداوم این وضعيت)وابستگی به استقراض از برخوردار می

 سازد.بين بانکی و بانک مرکزی( بانکهای کشور را با بحران نقدینگی مواجه می بازار
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دهند. بنا وجنود    های آتی افنزایش منی  های کشور بر اعطای تسهيالت ،احتمال افزایش ریسک اعتباری را در دورهتمرکز دارایی

کاهش یافته است، اما مانده مطالبات غيرجاری که سهم تسهيالت اعطایی در بانکهای کشور از تسهيالت اعطایی در شبکه بانکی این

های قبل است، این موضنوع بينانگر   افزایش یافته است. از آنجا که بروز پدیده مطالبات غيرجاری مربوط به اعطای تسهيالت در دوره

ز چرخه اقتصادی و ای جز افزایش ریسک اعتباری، خروج منابع اهای قبل است که نتيجهعدم بازپرداخت تسهيالت اعطایی در دوره

 باشد.دهی بانکها میکاهش توان وام

باشنند و اینن   نامنه ارزی  منی  های ارزی مربوط به اعتبنارات اسننادی و ضنمانت   بانکهای بزرگ کشور بيشتر متمرکز بر فعاليت

از ارزی قنرار  موضوع این بانکها را بيش از سایرین در معرض ریسک ناشی از عدم تطابق سررسنيدها و ریسنک ناشنی از وضنعيت بن     

هنای  دهد. سهم بانکهای کشور از فعاليتهای بانکداری الکترونيک نيز در حال افزایش است که تداوم آن منجر بنه کناهش هزیننه   می

 ای در شبکه بانکی کشور خواهد شد.غير بهره
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 2931در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاکلید واژه

 های ایرانهای سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

(0341-0340) 
MBRI9222 اعظم احمدیان  

و تحوالت  ای در بحران اقتصادی جهانهای توسعهتجربه بانک

 گذاری در اقتصا جهانیانداز و سرمایهپس
MBRI9221 ليال محرابی 

ای، بانک های توسعهبانک

جهانی، بحران اقتصادی، 

 گذاریانداز و سرمایهپس

وضعيت آماری مؤسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با تأکيد بر 

 های ایرانی(نقش بانک
MBRI9220 

وهاب قليچ، ليال 

 محرابی

سسات مالی اسالمی، ؤم

 بانکداری اسالمی، ایران

 لوحجت تقی MBRI9219 پایداری تورم و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران
تورم، پایداری تورم،عوامل 

 موثر بر پایداری تورم

تهيه و تدوین آمارهای پولی و مالی بر اساس دستورالعمل  

 المللی پولصندوق بين
MBRI9218 ابوالفضل اکرمی  

 MBRI9217 ماليات تورمی در ترازوی عدالت

دکتر محمداسماعيل 

 توسلی

 وهاب قليچ

عدالت، پول، ماليات تورمی، 

 اقتصاد اسالمی

 MBRI9216 مدیریت ثروت اسالمی
رسول خوانساری، رضا 

 یارمحمدی

مالی اسالمی، مدیریت ثروت 

اسالمی، فرایند مدیریت 

 ثروت

  فرشته مالکریمی MBRI9215 مسأله جبران کاهش ارزش پولهای فقهی پيرامون بررسی دیدگاه

شده در های صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحليل عاملی نسبت

 بورس اوراق بهادار تهران
MBRI9214 

 ماندانا طاهری

 فرهاد نيلی
 

 MBRI9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوك کوتاه

 رسول خوانساری

 ميسمیحسين 

 ليال محرابی

مدت، ربا، سود، صکوك کوتاه

گذاران، بانکداری و سپرده

 مالی اسالمی

 MBRI9212 بينی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پيش

 سيدمهدی برکچيان

 سعيد بيات

 هومن کرمی

 

 حسين ميسمی MBRI9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

گذاران، سود ربا، سپرده

قطعی، حسابداری، بانکداری 

 و مالی اسالمی

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/mbri92-23.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/mbri92-23.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/mbri92-23.pdf
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 2931در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاکلید واژه

 هایسال مقایسه) ایران در بانکداری صنعت عملکرد ارزیابی 

 ( 0341 و 0384
MBRI9210 اعظم احمدیان  

  حميد قنبری MBRI9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمين مالی توليدتحليل شاخص

منابع بانک، مصارف بانک، 

مدیریت دارایی و بدهی، 

 تأمين مالی توليد

بسترهای تشکيل منطقه بهينه پولی بين کشورهای سازمان 

 همکاری اقتصادی )اکو(
MBRI9207 مصعب عبدالهی آرانی 

منطقه بهينه پولی، سازمان 

همکاری اقتصادی )اکو(، 

ای، همگرایی اقتصاد منطقه

 اقتصادی و پولی

حاکميت شرکتی، نظارت و مقررات احتياطی در مؤسسات مالی 

 اسالمی: گزارش پنجمين روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی
MBRI9206 حسين ميسمی 

نظارت شرعی، مقررات 

احتياطی، مؤسسات مالی 

 اسالمی، ربا، بانک اسالمی

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در مؤسسات مالی اسالمی: 

 نه بانکداری اسالمیگزارش چهارمين روز مدرسه زمستا
MBRI9205 وهاب قليچ 

حسابداری، حسابرسی، 

استانداردسازی، بانکداری 

اسالمی، مؤسسات مالی 

 اسالمی

های اسالمی: گزارش سومين روز مدیریت دارایی و بدهی در بانک

 میمدرسه زمستانه بانکداری اسال
MBRI9204 ليال محرابی 

دارایی، بدهی، بانکداری 

بدون ربا، اصول شریعت، 

 ایران

 مدرسه روز دومين گزارش: اسالمی هایبانک در ریسک مدیریت 

 اسالمی بانکداری زمستانه
MBRI9203 رسول خوانساری 

ریسک، مدیریت ریسک، 

تأمين مالی اسالمی، اصول 

 شرعی، ربا

 اولين گزارش: تأمين مالی و معامالت در شرعی مقررات و اصول 

 اسالمی بانکداری زمستانه مدرسه روز
MBRI9202 فرشته مالکریمی 

تأمين مالی اسالمی، اصول 

 شرعی، قواعد فقه، ربا، غرر

تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش 

 اسالمی مالی و بانکداری هایپژوهش نقد  هفتمين جلسه
MBRI9201 حسين ميسمی 

تورم، ربا، ماليه تورمی، دولت 

اسالمی، بانکداری و مالی 

 اسالمی

 

 

 

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%20no%2022.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%20no%2022.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%20no%2021.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/workin%20paper%20no%2020.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/workin%20paper%20no%2020.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/workin%20paper%20no%2020.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%2019.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/working%20paper%2019.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2018.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2018.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2017.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2017.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2016.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2016.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2015.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2015.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2014.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2014.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2013.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2013.pdf
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 ، منوی پژوهش مراجعه فرمایيد.http://www.mbri.ac.irسایت های منتشرشده به وببرای دریافت فایل گزارش

  

 

 

 

 2932در سال  منتشرشده های پژوهشیگزارش

 کد عنوان
نویسنده 

 )نویسندگان(
 هاکلید واژه

کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمين پولی

 های بانکداری و مالی اسالمیجلسه نقد پژوهش
MBRI9111 حسين ميسمی 

کردن ربا، ماليه تورمی، پولی

کسری بودجه، دولت اسالمی، 

 بانکداری و مالی اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI9110 )بخش اول( مجموعه روایات ربا
 

 وثایق بانکی، رهن، دین، قبض فرشته مالکریمی MBRI9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 MBRI9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی
فرهاد نيلی و 

 اسفندیاریمرضيه 

استفاده از خدمات مالی، 

اجتماعی  ن خصوصيات اقتصادی

 خانوارهای شهری، مدل پروبيت

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه 

 سيستم مالی در ایرانبه تحوالت 

MBRI9107 زهرا خوشنود 

مدیریت ریسک نقدینگی، 

رهنمود، بحران مالی، سيستم 

 مالی

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور 

 مالزی

MBRI9106 ليال محرابی 
مالزی، بانکداری اسالمی، 

 ابزارهای مالی، عملکرد مالی

 حسين ميسمی MBRI9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم
ربا، بهره، سود، سرمایه، 

 مالی اسالمیبانکداری و 

 وهاب قليچ MBRI9104 تورق چيست؟

تورق، ابزار مالی، تجهيز و 

بانکی، فقه تخصيص منابع 

 اسالمی

 اقتصاد اسالمی، بحران مالی ليال محرابی MBRI9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 ليال محرابی MENA MBRI9102وضعيت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

بانکداری اسالمی، کشورهای 

، عملکرد، MENAمنطقه 

 تأمين مالی اسالمی

 ایلناز ابراهيمی MBRI9101 های پيدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه
حوزه یورو، بحران یورو، دالیل 

 بحران، آینده حوزه یورو

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2011.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%2010.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%209.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-8.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%20no7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%20no7.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%20no6.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%20no6.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/maghale%20kari%205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/cheshmandaz%20eghtesad%20eslami.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/cheshmandaz%20eghtesad%20eslami.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/cheshmandaz%20eghtesad%20eslami.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/mena.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/bohran%20uro1.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/bohran%20uro1.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/bohran%20uro1.pdf

