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 مقدمه

ته گردد. تر از گذشتر و ریسکیبانکی باعث شده است که عملیات بانکی پیچیدهزدایی در بخش ابدعات و مقررت
ها ایجاد نموده است. در واکنش به این موضوع هایی را برای بخش نظارت بر عملکرد بانکاین موضوع چالش

وجه بیشتر اند. تهها پرداختها و ابزارهای جدید برای نظارت و ارزیابی بیشتر بانکناظران بانکی نیز به توسعه روش
مده تواند به ناظران کمک کرده و تغییرات عهایی است که میها و توسعه سیستمدر این زمینه به ارتقاء کیفیت آزمون

د های موجود در شرایط اقتصاثباتیو بیدر سیستم مالی و بانکی کشور  09های اخیر دهه را نیز مشخص کند. بحران
برای سیاستگذاران پولی و بانکی با  (BEWS)3بانکی سیستم هشدار سریعجامعی برای تدوین سند لزوم  کالن

سساتی که در معرض ورشکستگی ؤسسات مالی و ادغام سایر مؤورشکسته شدن برخی از ماهمیت ساخته است. 
موجب شده است که سیاستگذارن بانک مرکزی و بخش نظارت غیرحضوری آن تمرکز بیشتری  ،قرار گرفته است

چه در  های کالن اقتصادیثباتی در سیاستبیهمچنین  سسات پولی و اعتباری داشته باشند.ؤر سالمت مالی مب
ا هگیر این شوکها به عنوان آخرین ضربهشود که بانکهای واقعی و مالی باعث میبخش نظارت و چه در بخش

ای های شبکه بانکی کشور در صورتی که برییتغییر در سبد دارتوان استدالل نمود که در این راستا میعمل کنند. 
دستیابی به موقعیت بهتر در افزایش سودآوری باشد از نظر سالمت مالی به عنوان یک رخداد مثبت در نظر گرفته 

ها در صورتی که به صورت اجباری و یا تحمیلی از شرایط ها و یا بدهیشود اما این نوع جابجایی در داراییمی
هایی که در ای مثبت نیست. بنابراین ناظران بانکی برای واکنش به چالشبه عنوان پدیده ،اشدموجود اقتصادی ب

قدمه ذکر با توجه به منگر برای بهبود نظارت بانکی نیاز دارند. آید به ابزارهای آیندهشرایط اقتصاد کالن پیش می
ستم در شرایط اقتصاد کالن تدوین سند سیهای موجود ثباتیوضعیت اخیر شبکه بانکی و بیبه توجه شده  و لزوم 

ی ضروری به امرهشدار سریع برای برآود احتمال تنزیل رتبه و تخمین زمان ورشکستگی برای شبکه بانکی کشور 
لحاظ ی با های سیاستنتایج بدست آمده توصیه شناسی استفاده شده در این سند ورسد. با توجه به نوع روشنظر می
رایط ها برعکس شگیری بانکها نظیر زمان بهینه افزایش سرمایه، ذخیرهالمت مالی بانکتغییر وضعیت سنمودن 

  گیرد.ها صورت میرکود و رونق اقتصادی و نحوه هموارسازی درآمد بانک
شناسی جامع برای ارائه سیستم هشدار سریع در بخش بانکی کشور به طور کلی به مراحل استاندارد تدوین روش

در مرحله اول یک مدل اقتصاد سنجی که احتمال تنزیل رتبه سالمت مالی یک بانک را تخمین  صورت زیر است:
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های ماندگاری عمر بانک به تخمین ساختار زمانی دوره ورشکستگی می زند، و در مرحله دوم با استفاده از مدل
 و دوره تنزیل رتبه و احتمالشود. در نهایت در مرحله سوم نیز باید با توجه به ساختار بانک بانک پرداخته می
های پایین و نامطلوب تصمیمی اساسی در مورد ادغام و تجدید ساختار مؤسسه مالی در نظر ماندگاری در رتبه

 گرفته شود.

  های هشدار سریع عملیاتی شده در کشورهای پیشرفتهسیستم
 

و  پذیری از شرایط ساختاریبا تأثیرتواند های هشدار سریع میبا توجه به اهمیت موضوع، چارچوب نظری سیستم
اقتصادی کشورها متفاوت باشد. این چارچوب عمدتاً مشتمل بر دو مرحله است، بکارگیری یک مدل آماری مناسب 

ها برای بینی رتبه بانک یا کاهش رتبه بانک. کشورها با اقتصادهای پیشرفته نیز از این سیستمو در نهایت پیش
 اند.های آماری معروف در این ارتباط بهره بردهاند و از مدلود استفاده نمودهبندی خطراحی سیستم رتبه

کرد کند. در این نوع ارزیابی عملهایی که نیاز به نظارت خاص دارند، کمک میبندی نظارتی به شناسایی بانکرتبه
این نوع سیستم، از صورت شود. در ارزیابی شده و بانک مسئله دار شناسایی می 1اییبانک با یک مبنای مقایسه

مالی حسابرسی شده استفاده شده و این نوع ارزیابی تغییر وضعیت مالی را در نظر گرفته و بیشتر متمرکز به ارزیابی 
های در معرض خطر است. این سیستم نیازمند اطالعات قابل اطمینان بوده و برای ارزیابی وضعیت موجود بانک

ا، بندی کملز بوده و کشورهایی نظیر آمریکها، رتبهبندی بانکه شده برای رتبهمناسب است. عمدتًا الگوی استفاد
 نند. کهای درمعرض خطر استفاده میفرانسه و ایتالیا از این شیوه به عنوان یک گام اولیه جهت شناسایی بانک

ندی را به نهاد برتبهبندی کمل، اولین سیستم ، بخش نظارتی آمریکا، به واسطه کاربرد سیستم رتبه1099در سال 
بندی بانکی در ایاالت متحده شد. معرفی نمود. این موضوع باعث معرفی یک روش همسان رتبه 2نظارتی حضوری

کار به 5و شرکت بیمه سپرده فدرال 4، اداره حسابرسی ارز3بندی توسطه سه نهاد نظارتی فدرال رزرواین روش رتبه
گیرد. این عناصر مشتمل بر کفایت معیار مورد ارزیابی قرار می 5توسط   شود. تحت این سیستم، هر بانکگرفته می

است و عملکرد مالی بانکها و سالمت آنها  19و نقدینگی 0، سودآوری9، کیفیت مدیریت7، کیفیت دارایی6سرمایه
بندی کملز را معرفی کردند که در سال روش رتبه 11کول و گوآنتر 1005در سال  دهد.را مورد ارزیابی قرار می

                                                           
1 benchmark 
2  On site examinations 
3  Federal Reserve System 

4  Office of the Comptroller of Currency 
5 Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
6 Capital adequacy 
7  Asset quality 
8  Management 
9  profitability 
10  Liquidity 

11 8. Cole and  W Gunther(1995) 
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به  1بندی، عنصر حساسیت به ریسک بازارها در سیستم رتبه، برای مدنظر قرار دادن ارزیابی ریسک بانک1001
ین یک )بهترین بندی کملز تغییر یافت. هر عنصر نیز ببندی کمل به سیستم رتبهاین سیستم اضافه شده و سیستم رتبه

شده است  بندی هر یک از عناصر بناها بر اساس رتبهترکیبی بانک بندی شد. رتبه)بدترین حالت( رتبه 5 حالت( تا
بندی کملز هر ساله شود. رتبهبندی میبدترین حالت، رتبه 5بندی ترکیبی نیز بین یک بهترین حالت و و این رتبه

ه طور بندی کملز( بدار )بر اساس رتبهر بانک مسئلهشود. هتوسط نهاد نظارتی در ایاالت متحده آمریکا بررسی می
کارهایی برای بهبود عملکرد مرتب و ماهانه عملکرد آن توسط نهاد نظارتی حضوری مورد ارزیابی قرار گرفته و راه

رزیابی ماه مورد ا 19اند، پس از بندی کملز، بانک سالم معرفی شدههایی که بر اساس رتبهشود. اما بانکآنها ارائه می
بندی حضوری توسط نهاد نظارتی آمریکا، به عنوان ابزاری که بتواند وضعیت جاری گیرند. سیستم رتبهمجدد قرار می

از  2های هلدینگ بانکیها را مورد ارزیابی قرار دهد، پذیرفته شده است. فدرال رزرو، برای ارزیابی شرکتبانک
های تابعه عنصر است. شرکت 5کند. این سیستم شامل می استفاده BOPEC  3بندی حضوری بی اوپکروش رتبه

 9و سرمایه 7، سودآوری6، شرکت مادر5های تابعهکه توسط بیمه سپرده پوشش داده شده است، سایر شرکت 4بانک
بندی ترکیبی شود. رتبهبندی میرتبه 5، بین یک تا BOPECبندی بندی مدیریت. هر عنصر از رتبهبه عالوه رتبه

تواند در سه سطح، شود. مدیریت به صورت مجزا ارزیابی شده و میرتبه تعیین می 5اساس همین  نیز بر
 بندی شود.بخش، میانه و عدم رضایت بخش رتبهرضایت

های سیستمی است که از نسبت CAELر ایجاد کرد. سیستم CAELبندی فصلی واحد نظارتی آمریکا، سیستم رتبه
ها بین بهکند. در این سیستم، رتبندی غیر حضوری برای شبکه بانکی استفاده میساده برای تحلیل فصلی رتبه

، چهار عنصر از سیستم CAELبندی شود. سیستم رتبه)بدترین حالت( تعیین می 5/5)بهترین حالت( و 5/9
یریت در دبندی کملز دارد که عبارت هستند از، سرمایه، کیفیت دارایی، سودآوی و نقدینگی. عنصر کیفیت مرتبه

 هانسبت مالی اصلی است. این سیستم بانک 10، مشتمل بر CAELبندی شود. سیستم رتبهاین سیستم بررسی نمی
های هکند.هر یک از رتببندی کرده و رتبه بانک را در هر یک از عناصر مشخص میرا از نظر اندازه به دو گروه تقسیم

ه شود.رتبه ترکیبی متوسط وزنی رتبهای مالی محاسبه میسبتمربوط به چهار عنصر به عنوان متوسط وزنی از ن
بدتر از  CAELشود، اگر با رتبه حاصل از کملز مقایسه می CAELمربوط به چهار عنصر است. رتبه حاصل از 

 گیرد. رتبه کملز بود، آنگاه بانک مورد بررسی بیشتری قرار می
ا به ارزیابی وضعت موجود شبکه بانکی است، در برخی از کشوره بندی نظارتی به عنوان ابزاری که قادرسیستم رتبه

ارتی غیر های واحد نظشبندی ساالنه بر اساس گزارنظیر ایتالیا و فرانسه پذیرفته شده است. در این کشورها، رتبه

                                                           
1 Sensitivity to market risk 
2 Bank holding companies 
3  BOPEC 
4 Bank Subsidiaries 
5Other nonbank subsidiaries  
6Parent company   
7 Earnings 
8 Capital adequacy 
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بندی بههای رترفته در سیستمهای مالی بکارشود و نسبتحضوری تهیه شده و اطالعات کمی و کیفی تحلیل می
 بندی نظارت حضوری آمریکا است. های مالی بکاررفته در سیستم رتبهموجود در این کشورها مشابه، نسبت

به عنوان یک ابزار نظارت غیر حضوری برای ارزیابی سالمت  1003را در سال  1بندی پاترولایتالیا سیستم رتبه
ماهه و  1تم مشتمل بر تحلیل اطالعات ماهانه، های مورد استفاده در این سیسها معرفی نمود. دادهمالی بانک

ت های خدمات اطالعاشود. سایر اطالعات مورد نیاز از شرکتها است که توسط بانک ایتالیا تهیه میساالنه بانک
و  2شود. عناصر این سیستم عبارت هستند از، کفایت سرمایه، سودآوری، کیفیت اعتباری، تشکیالتیتهیه می

یت سرمایه یک بانک با آنچه مقررات بال برای پوشش ریسک اعتباری، ریسک موقعیت، ریسک نقدینگی است. کفا
شود. برای ارزیابی سودآوری، از تسویه و ریسک های بازار و ریسک نرخ ارز تعیین کرده است، مقایسه می

البات دو نسبت مط شود. کیفیت اعتباری باهای بازدهی دارایی ، بازدهی سرمایه و حاشیه سود استفاده میشاخص
غیرجاری به تسهیالت اعطایی و شاخص تمرکز اعتباری قابل بررسی است. عنصر تشکیالتی بر اساس اطالعات 
موجود از مدیریت بانک قابل طراحی و ارزیابی است. کیفیت نقدینگی پس از اطمینان از عدم تطابق سررسید 

شود. دو سناریوی استرس های بیرونی بررسی میشوک سازیها از وضعیت نرمال و توسط شبیهها و بدهیدارایی
شود که شامل خروج ناگهانی سپرده مشتریان و سپرده بازار بین بانکی و افزایش در سهم تسهیالت سازی میشبیه

اعطایی در سبد دارایی است، تا مشاهده شود که عملکرد ابنک تحت شرایط وضعیت نامناسب چگونه است. در 
شوند. رتبه ترکیبی نیز از متوسط وزنی بندی می)بدترین حالت( رتبه5از یک)بهترین حالت( تا  این سیستم بانکها

ها است. رتبه حاصل از شود که شامل همه اطالعات کمی و کیفی موجود در تحلیلرتبه هر بانک در هر عنصر می
حتی اگر  بل مقایسه است.بندی حاصل از سیستم نظارتی حضوری قاسیستم نظارتی غیر حضوری با نتایج رتبه

های ارزیابی نهایی با استفاده از اطالعات کمی و کیفی برای تحلیل در سال جاری انجام شود، ارزیابی کمی با داده
ستم شود. باید توجه شود که سیگیرد و در نتیجه رتبه آنها با وقفه زمانی یکساله اعالم میسال گذشته صورت می

ری کند که بسیار تحت تأثیر شرایط اقتصادی و ادوار تجاجاری بانک را منعکس می بندی پاترول فقط وضعیترتبه
 است.

پیشنهاد کرد. هدف از این  ORAP4بندی تحت عنوان یک سیستم رتبه 1007در سال  3کمسیون بانکی فرانسه
م ها با بکارگیری اطالعات کمی و کیفی است. سیستهای بالقوه با ارزیابی ریسک بانکسیستم، شناسایی ضعف

بندی اورپ با بکارگیری اطالعات مختلف داخلی و بیرونی قابل طراحی است که اطالعات داخلی شامل پایگاه رتبه
کی فرانسه است. و اطالعات بیرونی شامل اطالعات دریافتی از حسابرسان های، بانک فرانسه و کمیسیون بانداده

عنصر طراحی شده  11بندی بندی در یک چارچوب استاندارد با رتبهو سایر ناظران بانکی است. این سیستم رتبه
ال و زیر اهای احتیاطی) سرمایه، نقدینگی، اکسپوژر بزرگ و کفایت سرمایه(، اقالم باست. عناصر مربوط به نسبت

های بد(، ریسک بازار، سودآوری) درآمد عملیاتی، اقالم های بد و ذخایر برای وامخط ترازنامه)کیفیت دارایی، وام

                                                           
1  PATROL 
2  Organization 
3 French Banking Commission- Annual Report 1998 
4 Organization and Reinforcement of Preventive Action(ORAP) 
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(. هر یک از عناصر بین 3، مدیریت و کنترل داخلی2و بازدهی دارایی( و معیارهای کیفی) سهامدارن 1ایغیر دوره
در هر عنصر  5های یک تا شود. رتبه ترکیبی نیز از متوسط وزنی رتبهبندی می)بدترین( رتبه5رتبه یک)بهترین( و 

 آید.دست میبه
های کرد. این منابع شامل گزارش، برای ارزیابی عملکرد بانکها از منابع مختلفی استفاده می1000بانک هلند تا سال 

است.  رتبه بر اساس قضاوت  های بخش نظارتی حضوری و اطالعات موجود دیگرماهانه، فصلی و ساالنه، گزارش
بندی تخصصی ناظران بانکی در چارچوبی که بانک هلند تهیه کرده بود،  تعیین شد. با توجه به اینکه این شیوه رتبه

دارای خطای انسانی بود، رتبه تعیین شده توسط ناظران دیگر نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. سیستم 
این روش  4بندی شده است،  شامل سیستم ارزیابی ریسک جامع است.این سیستم رتبهبندی که اخیراً جایگزین رتبه

کند، بانکها با ریسک باال و پایین راشناسایی شامل ارزیابی جامع ریسک در بانکها است که به ناظران کمک می
در  بر کشور هلند، نموده و بتوانند به بانکها برای تعدیل رویکرد تجاری بانک کمک نمایند. از این روش عالوه

شود. تحلیل ریسک تحت این سیستم شامل چهار مرحله است، مرحله اول تحلیل ، نیز استفاده می G10کشورهای 
های حسابرسی شده. دوم تقسیم بندی بانکها بر اساس نوع مدیریت و فعالیتهای های مالی بر اساس گزارشنسبت

ی انفرادی، چهارم تعیین رتبه بانک. ارزیابی ریسک جامع شامل هاتجاری، سوم ارزیابی ریسک و کنترلها در بانک
ریسک اعتباری، ریسک قیمت، ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی، ریسک فنآوری 

ه بانک با بندی رتبه یک بباشد. در این رتبهاطالعات، ریسک استراتژیک مقرراتی و یکپارچگی و ریسک شهرت می
ها انکبندی بشود. تقسیمبه بانک با ریسک باال و کنترل ضعیف داده می 1شود و پایین و کنترل قوی داده میریسک 

در ریسک و کنترل بر اساس الگوریتم ریاضی بنا شده است و بانکها به دو دسته با ریسک باال و کنترل بد و ریسک 
های ج  ارزیابی ریسک بانتایج حاصل از ارزیابی  شاخصشوند. در مرحله نهایی نتایپایین و کنترل مناسب تقسیم می

ا ریسک های بریزی جهت نظارت بهتر و شناسایی بانکشوند، این مقایسه به ناظران برای برنامهسالمت مقایسه می
 کند.باال کمک می

 
  

                                                           
1 Non – recurring items 
2 Shareholders 
3 Internal control 
4 The Netherlands Bank ,2000– Risk Analysis Handbook. 
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کشورهای توسعه یافته های نظارتی که در حال حاضر در عمده در جدول یک که در ادامه آورده شده است، سیستم

گیرند خالصه شده است. طراحی سیستم هشدار سریع در کشورهای مختلف به اندازه بخش مورد استفاده قرار می
الی های صورت منظارت درونی و بیرونی، مکانیسم کنترل، شیوه گزارش دهی و حسابرسی، منابع اطالعاتی و داده

 ها بستگی دارد. بانک
 

 های ارزیابی و هشدار سریع در کشورهای توسعه یافتهسیستم -1جدول 
 نوع سیستم سال سیستم مقام نظارتی کشور

 کمیته بانکی فرانسه

ORAP 
(Organization and Reinforcement of 

Preventive Action) 

بندی نظارت بیرونی بانکیسیستم رتبه 7991  

SAABA 
(Support System for Banking Analysis) 

زیان انتظاری -های هشدار سریعمدل 7991  

 BAKIS (BAKred Information دفتر نظارتی فدرال آلمان

System) 
 سیستم تحلیل گروه همسان و نسبت مالی 7991

 بانک ایتالیا ایتالیا
PATROL 7991 بندی نظارت بیرونی بانکیسیستم رتبه  

Early Warning System  انجامدر حال  
ورشکستگی و پیش  -های هشدار سریعمدل

 بینی زمان ورشکستگی

 بانک هلند هلند
(RAST) Risk Analysis Support Tool 7999 سیستم ارزیابی جامع ریسک بانکی 

Observation system سیستم تحلیل گروه همسان و نسبت مالی در حال انجام 

 انگلستان
 RATE (Risk Assessment, Tools of مقام خدمات مالی

Supervision and Evaluation) 
 سیستم ارزیابی جامع ریسک بانکی 7991

 TRAM (Trigger Ratio Adjustment بانک انگلستان
Mechanism) 

های هشدارمدل 7991  

 آمریکا

بندی و نظارت درونیرتبه CAMELS 7911 هر سه مقام نظارتی  

 سیستم فدرال رزرو

Individual Bank Monitoring Screens 7911 تحلیل نسبت مالی 
SEER Rating 

(System for Estimating Exam Ratings) 
تخمین رتبه -های هشدار سریع مدل 7991  

SEER Risk Rank 7991 تخمین ورشکستگی -های هشدار سریعمدل  

FDIC1 

CAEL 7911 بندی نظارت بیرونی بانکیسیستم رتبه  

GMS – Growth Monitoring System 7991 
های با رهگیری بانک – مدل هشدار سریع

 رشد باال
SCOR 

(Statistical CAMELS Off-site Rating) 
سیستم تنزیل رتبه –مدل هشدار سریع  7991  

OCC2 Bank Calculator بینی ورشکستگیپیش –مدل هشدار سریع  در حال انجام  
1 Office of the Comptroller of the Currency 

2 Federal Deposit Insurance Corporation 

 

ندی نظارتی بشود، که عبارتند از سیستم رتبهها استفاده میبه طور کلی  از چهار روش برای نظارت بر عملکرد بانک
 سازی آماری. های مالی، سیستم ارزیابی ریسک جامع، مدلها، سیستم تحلیل نسبتبانک
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 گیری و توصیه سیاستینتیجه
 

های آماری و تحلیلی برای های اخیر نهاد ناظر و پژوهشکده پولی و بانکی به طراحی برخی از مدلاگرچه در سال
اند اما از نظر قانونی هنوز الزامات نهادی این تحقیقات پژوهشی برای ها  پرداختهبینی سالمت مالی بانکبرای پیش

ای هاند. عدم وجود یک سیستم مناسب پایش سالمت مالی بانکمالی کشور تبیین نشدهسازی در مؤسسات پیاده
های کشور و در نهایت کاهش رفاه تمامی بانکهای اخیر موجب نوسانات شدید رتبه سالمت مالی کشور در سال

ایش نظارتی و پگذاران شده است. وجود یک سیستم ذینفعان آنها شامل تسهیالت گیرندگان، سهامداران و سپرده
های بیرونی و کمی کردن آنها را داشته باشد برای پایش وضعیت و بهبود اقتصاد مالی که قابلیت تأثیر پذیری از شوک

نگر به کشور الزامی است. در این  سیستم  باید عالوه بر بررسی وضعیت سالمت مالی بانک با اطالعات گذشته
  وضعیت سالمت مالی بانک توجه شود.پیش بینی وضعیت آتی و احتمال بدتر شدن 

 

 
 
 

 فارسی منابع
ها، احمدیان، اعظم، طراحی سیستم هشدار سریع جهت زمان در معرض خطر قرار گرفتن بانک .1

 .1305های کاربردی اقتصاد،فصلنامه نظریه
احمدیان، حیدری ، تدوین سند جامع هشدار سریع برای سیستم بانکی کشور ، بیست و ششمین  .2

 .1305های پولی و ارزی، خرداد سیاستهمایش 
ها، پذیری سالمت مالی بانکحیدری، هادی و احمدیان،  اعظم، الزامات تورم تک رقمی: آسیب .3

 .1301های پولی و ارزی، خرداد بیست و پنجمین همایش سیاست
های بیست و چهارمین همایش سیاستها در چارچوب کملز، بندی بانکرتبهاحمدیان، اعظم؛  .1

 .1303پولی و ارزی. خرداد 
 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 های پژوهشیفهرست گزارش
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 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح ظرفیتتبیین 

 اه و محمد ارباب افضلیمحمدولی پور پاش MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 2015بندی 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 ایرانوی ابعاد حقوقی سرمایهواکا

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 آمیز؟های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت 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 شبکهتک ی نرخ تورملزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده
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 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: پیشمدیریت بدهی بانک

 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 بانکی بخش حقیقی و رشد قیمت داراییهاآثار 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 20ای 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 بانکتی در نظامحکمرانی شرک
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال  مهرداد سپه

 محرابی

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 بانک مرکزی  مند توسططراحی 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 ر بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهیعملیات بازار باز د

 خوانساریوهاب قلیچ و رسول  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 2014های 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 کزی جمهوری اسالمی ایرانمرقدرت قانونی بانک 
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 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2014بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

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

 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 

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده 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 ای خروجرکود تورمی و راهکاره

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آنرکودتورمی در ایران: نظم
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 

 بیات، مجید عینیان، هومن کرمی ابراهیمی، سعید

 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 تبارات شکست بازار اع

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

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019  خاوری نژادابوالفضل 

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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

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

( و ارزیابی آن به عنوان 1390-1360ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1390ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1390های 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 (1390و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی 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 
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های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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؟

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

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

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1390) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1390)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1390) بهار دولتی ایرانهای برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1390) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1390) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1390) بهار های کوچک و متوسطکارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1390) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1390) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 برخی کشورهای منتخببورس اوراق بهادار در ایران و 

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

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

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

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

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

 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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http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-5.pdf
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