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ديدگاه و نظرات ارائهشده در اين مقاله متعلق به نويسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولي و بانکي را منعکس نميكند.
كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به پژوهشکده پولي و بانکي ميباشد ،ليکن استفاده از نتايج اين مقاله با ذكر منبع بالمانع است.

شناسایی چارچوب قانونی گزیر ( )Resolutionبرای بانکهای اسالمی
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چکیده
2امروزه بانکداري اسالمي با سرعت قابل توجهي در حال رشد است و تأثير بالقوه آن بر ثبات مالي جهاني را نميتوان ناديده گرفت .پس
از بحران مالي جهاني (اقتصادي و بانکي) ،اركان نظام خاص ورشکستگي نهادهاي مالي (حل و فصل يا گزير) از توجه ويژهاي برخوردار
گرديد .عالوه بر اين ،استانداردهاي بينالمللي بسياري براي حل و فصل بانکهاي آسيبديده (متوقف ،ورشکسته) توسط هيأت ثبات
مالي به تدريج براي ارائه ويژگي هاي كليدي رژيم (نظام) گزير در مورد نهادهاي مالي توسعه يافت .لذا با توجه به اهميت موضوع ،در
اين مقاله سعي شده است با روش تحليلي-توصيفي ،پس از شناسايي ساختار حاكميتي منحصربه فرد و نقش مقام مسئول و هيأت
شريعت در مسأله گزير براي بانکهاي اسالمي ،خصوصيات و ويژگيهاي ابزارهاي متعارف گزير معرفي و قابليت بکارگيري آنها در
بانکهاي اسالمي به منظور انطباق با شريعت مورد بررسي و تحليل قرار گيرد .در پايان نيز بر مبناي نتايج بدست آمده ،پيشنهادات
سياستي در زمينه برنامه گزير بانکهاي اسالمي ارائه شده است.
واژههای کلیدی :بانک اسالمي ،حل و فصل بانکها ،برنامه گزير بانک اسالمي ،ابزارهاي گزير.
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 1پژوهشگر ،پژوهشکده پولی و بانکی ،بانک مرکزی ج.ا.ا.؛ L.mehrabi@mbri.ac.ir

1

 1مقدمه
امروزه ،فعاليت نهادهاي مالي تأمين كننده خدمات بانکداري منطبق بر شريعت ميان كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان به
سرعت در حال ميباشد كه به طور فزاينده به يک جزء و بخش مهم از نظام مالي جهاني تبديل شده است .اين در حالي است كه
شکست و عدم موفقيت بانکهاي بزرگ اسالمي تأثير قابل توجهي بر ثبات مالي جهاني ميتواند داشته باشد .پس از بحران مالي
جهاني (اقتصادي و بانکي) ،اركان نظام خاص ورشکستگي نهادهاي مالي (حل و فصل يا گزير) از توجه ويژهاي برخوردار گرديد.
عالوه بر اين ،استانداردهاي بينالمللي بسياري براي حل و فصل بانکهاي آسيبديده (متوقف يا ورشکسته) توسط هيأت ثبات
مالي (1)FSBبراي ارائه ويژگي هاي كليدي رژيم (نظام) گزير در مورد نهادهاي مالي توسعه يافت .اين ويژگيها ،مجموعهاي از
استانداردها در راستاي حصول اطمينان از اجراي رژيمهاي گزير ملي است كه بتواند به مقامات و مسئولين گزير قدرت الزم براي
حل و فصل و بازسازي موسسات مالي را به شيوهاي منظم و بدون قرار گرفتن در معرض زيان با حفظ تداوم كاركردهاي اقتصادي
را بدهد.
هيأت مذكور مجموعهاي از عناصر اصلي چارچوب گزير را رسيدن به نتيجه مطلوب ارائه مي دهد .اين خدمات شامل تعيين
يک مقام خاص براي نظام گزير است كه با قدرت خود ،كنترل يک نهاد داراي مشکل را در دست گرفته و با استفاده از طيف
گستردهاي از ابزارها از جمله تغيير ساختار مالي الزامآور ،ادغام اجباري ،تجديد ساختار بدهي و انتقال داراييها و بدهي به حل و
فصل و بازسازي بانکها ميپردازد .با اين اوصاف ،با توجه به ويژگيهاي خاص نظام بانکداري اسالمي ،شناسايي چارچوب گزير
براي بانکهاي اسالمي از اهميت زيادي برخوردار ميباشد .زيرا بانکهاي اسالمي از ريسک شکست در ايمن نيستند و
چارچوبهاي قانوني براي حل و فصل بانکهاي آسيبديده مورد نياز است.
به طور كلي ،ويژگيهاي خاص بانکهاي اسالمي از جمله مشاركت در ريسک و رويکرد محافظهكارانه به سرمايهگذاري
احتمال كاهش ريسکهاي كلي شکست (ورشکستگي) را افزايش ميدهد .با اين وجود ،بانکهاي اسالمي نيز در برابر بحران
همانند بانکهاي متعارف آسيبپذير هستند .نهادها و موسسات مالي اسالمي مختلف از جمله بانکها ،طي دو دهه گذشته،
بحران مالي را تجربه كردهاند .لذا نظام بانکداري اسالمي نيز نيازمند تدابير مقامات ملي و مسئولين ميباشد .بنابراين حصول
اطمينان كشورها با وجود بانکهاي اسالمي براي داشتن چارچوبهاي قانوني و مقرراتي در تسهيل منظم امور مربوط به نظام حل
و فصل (گزير) بانکها اهميت فراواني دارد.
با توجه به موارد فوق و ويژگيهاي خاص نظام بانکداري اسالمي ميتوان گفت كه كليه شاخصهاي كليدي هيأت مذكور
براي بانک هاي اسالمي كاربردي نيست .زيرا آنها در قالب نظام بانکداري متعارف ايجاد و هيچ شرايط و قيود ويژهاي را براي
بانکهاي اسالمي در نظر نميگيرد .از اين رو ،انجام اقداماتي در كاربردي نمودن و استفاده از رژيم گزير متعارف براي نظام
اسالمي ضروري ميباشد .در اين راستا ،هيئت خدمات مالي اسالمي (2)IFSBدر مباحث اخير خود به ارزيابي قابليت كاربرد رژيم
گزير متعارف براي بانک اسالمي پرداخته است.
لذا با توجه به اهميت موضوع ،اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين سوال است كه بهترين شيوه عملياتي قابل كاربرد براي نظام
گزير در بانکهاي اسالمي چيست .براي اين منظور الزم است طيف وسيعي از مسائل حقوقي كه ميتواند مرتبط با نظام گزير
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(حل و فصل) بانک اسالمي و كمک به ارتقاي ثبات مالي باشد ،مورد شناساسي قرار گيرد .با توجه به كمبود مطالعات انجامشده
در اين حوزه ،اين مقاله به دنبال ارائه مباحث مقدماتي و كاربردي در مورد مسائل كليدي گزير است .در اين تحقيق ابتدا به
بررسي مسائل مربوط به گزير از جمله چارچوبهاي نهادي و نقش مقام مسئول گزير و هيأت شريعت مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفته است .در ادامه كاربرد انواع مختلف ابزارهاي گزير متعارف در بانکداري اسالمي مورد بررسي و شناسايي قرار ميگيرد .در
پايان مقاله نير پيشنهاداتي براي طراحي چارچوبهاي قانوني منطبق بر شريعت در بانکهاي اسالمي ارائه ميشود.

 2مبانی نظری
چارچوبهاي قانوني و سياسي براي حل و فصل (نظام گزير) بانک در بسياري از كشورهاي داراي نظام بانکداري اسالمي ،به
عنوان يک اصل كلي ،به خوبي توسعه نيافته است .متأسفانه تعداد بسيار كمي از اين كشورها ،براي بانکهاي متعارف يا اسالمي
خود چارچوب گزير تخصصي در نظر گرفتهاند .اما در بيشتر كشورها ،اين موضوع در چارچوب ورشکستگي شركتهاي بزرگ
آورده شده است .به گونهاي كه چارچوبهاي گزير براي بانکهاي تخصصي ايجاد شده قابل تمايز بين بانکهاي متعارف و
اسالمي نيست .تنها استثنا قابل توجه به اين رويکرد در مالزي مشاهده ميشود كه با تصويب قانون خدمات مالي اسالمي سال
 2013يک چارچوب گزير خاص براي بانکهاي اسالمي در نظر گرفتهاند.
تعداد بسيار كمي از كشورها با سيستم بانکداري اسالمي موضوع حل و فصل موسسات مالي اسالمي را تجربه نمودهاند .در
مواجهه با شکست و بحران ،موسسات مالي بسياري از كشورها حمايت مالي دولت را براي حفظ ثبات مالي انتخاب ميكنند .اين
رويکرد به خصوص در دو دهه اخير گذشته توسط بانکهاي متعددي از جمله بانک اسالمي دبي ،خانه مالي كويت ،بانک الرجحي
عربستان ،بانک اسالمي الهالل ابوظبي و بانک اسالمي نور دبي وجود داشته است كه البته چند استثناء از جمله مورد مالزي براي
نجات نهادهاي مالي بحرانزده با كمک منابع دولتي1وجود داردكه در سال  ،1997به اجراي يک طرح امداد و نجات از طريق
ادغام اجباري چند بانک مجبور گرديد .مثال ديگر فاينانس ايهالس2تركيه است كه تحت قانون عمومي ورشکستگي شركتهاي
بزرگ حل و فصل شد و همچنين بانک آسياي تركيه نيز از سال  2015اقدام به بازسازي خود تحت چارچوب گزير عمومي بانک
نموده است( .سلمان)2007 ،
در اين ميان ،ارزيابي انطباق ابزارهاي گزير خاص با اصول شريعت با توجه به ويژگيها و خصوصيات خاص بانکداري اسالمي و
تفاسير مختلف شريعت توسط فقه و مذاهب مختلف اسالمي با محدوديتهاي زيادي روبرو است .براي مثال ،چگونگي تعيين
داراييها و بدهيهاي مختلف (حسابرسي صورتهاي مالي) در مذاهب گوناگون و همچنين ،آنچه ممکن است توسط يک فقيه
مجاز باشد و توسط فقيه ديگر به صورت خالف آن در نظر گرفته شود ،اهميت زيادي دارد .چنين عدم اطمينان ممکن است
پيامدهايي را براي حل سريع يک بانک اسالمي با اطمينان كافي از معامالت منطبق با شريعت ،به همراه داشته باشد .بنابراين
طراحي چارچوب گزير بانک براي به حداقل رساندن اين ريسکها و ثبات نظام مالي از اهميت قابل توجهي برخوردار ميباشد.
در اين راستا ،چالشهاي خاصي در طراحي يک چارچوب گزير براي كشورهايي كه داراي هر دو نظام بانکداري متعارف و
اسالمي هستند ،ايجاد ميشود .لذا با توجه به چارچوب قانوني و نظارتي ،ممکن است نهادهايي كه به انجام فعاليتهاي بانکداري
اسالمي ميپردازند به صورت يک بانک كامال اسالمي و يا به عنوان يک شعبه اسالمي در يک بانک متعارف فعاليت داشته باشند.
عالوه بر اين ،بسياري از كشورها (مانند اندونزي و مالزي) نيز مجوز ايجاد شركتهاي تابعه بانکداري اسالمي از بانکهاي متعارف
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را صادر نمودهاند .به هر صورت ،زماني كه چنين فعاليتهاي بانکداري اسالمي در كنار بانکهاي متعارف وجود دارد ،تعامل بين
رژيم متعارف و بانکها/شعبههاي اسالمي بايد با دقت بيشتري در چارچوب گزير در نظر گرفته شود.
 2.1تعریف گزیر
تعاريف متعددي براي عبارت  resolutionبه كار رفته است از جمله رفع( ،مشکل و غيره) حل ،برطرف سازي ،عالج .در اين
ميان ،گزير به عنوان بهترين پيشنهاد با مفهوم عالجكردن و چاره نمودن براي آن تعريف شده است .درواقع ،به فرآيندي اطالق
مي شود كه با هدف حل و فصل دائمي مشکالت بانک در معرض ناتواني مالي يا توقف مورد استفاده قرار ميگيرد .بر اساس
استانداردهاي بين المللي تدوين شده توسط هيات ثبات مالي هدف از گزير حل و فصل مشکالت بانک به گونهاي است كه ثبات
نظام مالي و اقتصادي كشور به خطر نيافتد ،فعاليتهاي كليدي بانک از جمله خدمات پرداخت و تسويه تداوم يابد و نيازي به
كمک مالي دولت و استفاده از منابع راي دهندگان براي نجات بانک نباشد)FSB, 2014( .
با توجه به انواع نظام هاي ورشکستگي ميان ورشکستگي و گزير تفاوت وجود دارد .در واقع هنگامي كه نهادهاي غير مالي
دچار توقف ميشوند از قوانين ورشکستگي عادي1استفاده ميشود .در حالي كه در مورد نهادهاي مالي داراي اهميت سيستمي از
قوانين و مقررات گزير ( )Resolutionاستفاده ميشود .تفاوت مهم ديگر اين دو شيوه در زمان آغاز و صدور حکم يا فرمان گزير و
ورشکستگي است .در حالي كه صدور حکم ورشکستگي منوط به توقف بنگاه از پرداخت ديون ،شکايت به دادگاه و صدور حکم
قضايي است .آغاز گزي ر بدون نياز به حکم دادگاه و شکايت غرما و تنها با نظر مقام ناظر مالي يا مقام ديگري كه قانون مشخص
كرده است انجام ميشود .به عالوه بر اساس استانداردهاي هيأ ت ثبات مالي ،گزرد بايد پيش از ناتواني مالي بنگاه و از بين رفتن
كل سرمايه آن آغاز شود( .طالبي و شريفزاده)1394 ،

 3مسایل نهادی در گزیر بانکهای اسالمی
استانداردهاي بينالمللي براي ايجاد مقام مسئول گزير ممکن است به طور گسترده براي هر دو سيستم بانکداري متعارف و
اسالمي مناسب باشد .به طور كلي ،ويژگيهاي كليدي اين استانداردها نيازمند حوزههاي قضايي و يا مراجع ذيصالح براي تعيين
و توانمندسازي يک مقام گزير با اختيارات الزم و كافي ،استقالل عملياتي ،يک ساختار حاكميتي و نظارتي قوي و منابع كافي
ميباشد .همچنين حصول اطمينان از مراجع قدرتي گزير در راستاي داشتن تخصص كافي ،دانش و ظرفيت انساني براي اجراي
اقدامات گزير ضروري است .لذا به نظر نميرسد مشکلي در تعيين يک مقام گزير براي يک نظام بانکداري اسالمي با پيروي از اين
اصول ،وجود داشته باشد.
با توجه به اهميت موضوع ،هميشه اين سوال در سيستمهاي بانکداري دوگانه مطرح است كه كدامين ويژگي به عنوان
بهترين و مناسب ترين روش براي تعيين مقام مسئول گزير بانکهاي اسالمي عمل ميكند .به طور كلي ،يک مقام گزير اسالمي
جداگانه براي رسيدگي به خصوصيات عمليات اسالمي ممکن است در كشورهايي با نظام بزرگ بانکداري اسالمي ترجيح داده
شود .درواقع ،رويکرد اتخاذ شده توسط يک مقام تصميمگير ،در ايجاد اطمينان از درك كامل وي از عمليات مالي اسالمي و
داشتن اختيارات شفاف از اهميت زيادي برخوردار ميباشد .عالوه بر اين ،مواقعي كه يک حوزه قضايي اقدام به ايجاد مقام گزير
جداگانه براي بانکهاي متعارف و اسالمي ميكند ،لذا مکانيسمهاي موثر براي هماهنگي و همکاري بين دو سازمان و همچنين
تعيين اينکه كدام يک از اين دو مقام هدايت روند حل و فصل (گزير) را انجام دهند ،بسيار مهم خواهد بود.
Bankruptcy
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در طراحي يک رژيم گزير سازگار با شريعت نيز بايستي از روند حل و فصل منظم توسط ترتيبات نهادي اطمينان حاصل
گردد .اهميت مسأله زماني است كه الزم است روند حل و فصل و اقدامات گزير منطبق با شريعت باشد .در اين حالت ،ترتيبات
نهادي براي صدور گواهينامه انطباق نبايد اختيارات و استقالل تصميمگيران گزير را تضعيف كند و يا مانعي براي حل و فصل
سريع و منظم به شمار آيند .در اين راستا ،نقش هيأتهاي شريعت(1در صورت وجود) در تضمين انطباق گزير با اصول شريعت،
بايد به دقت در نظر گرفته شود.

 4نیروهای گزیر
ويژگيهاي كليدي هر چارچوب گزير بانک ،طيف وسيعي از قدرت گزير قابل استفاده براي مقام مسئول گزير را در برميگيرد.
در اين راستا ،براي تأثيرگذاري بيشتر گزير بايستي به صراحت اختيار و قدرت كافي به مقام گزير براي داشتن كنترل موثر بانک و
انجام اقدامات بازسازي مناسب داده شود .در صورت امکان ،مقام مسئول گزير بايد انواع قدرتهاي بازسازي و ابزارهاي مناسب
براي ثبات و بازسازي يک موسسه را داشته باشند .براي داشتن يک قدرت گزير فعال در رابطه با بانکهاي اسالمي ،بايد
ويژگيهاي منحصر بفرد مدل كسب و كار در آن منعکس شود .چارچوب قانوني مناسب براي حل و فصل (گزير) بايد انگيزهها و
محركهاي كمي و يا كيفي را براي بانکهاي در معرض گزير فراهم نمايد .براي بانکهاي متعارف ،ابزار كمي تا حد زيادي
منعکس كننده مدل كسب و كار ناشي از "قرضگرفتن و وامدهي" است كه با شاخصهايي از جمله نسبت ضعيف كفايت سرمايه
قانوني (2)CARو مشکالت نقدينگي مداوم (به عنوان مثال ،ناتواني در پرداخت بدهي در نتيجه ورشکستگي) نشان داده ميشود.
در مورد بانک هاي اسالمي ،استفاده از ابزارهاي گزير متعارف ممکن است با توجه به تفاوت موجود در مدل كسب و كار (به
شدت متکي بر فروش ،اجاره و ترتيبات سود و زيان) مشکل ساز باشد .در مدل سنتي مبتني بر شريعت ورشکستگي زماني ايجاد
مي شود كه يک بدهکار دچار مشکل در ترازنامه (بيشتر بودن بدهيها از داراييها) و جريان نقدي درآمد (عدم وجود داراييهاي
نقد كافي براي پرداخت بدهي در يک زمان مشخص) گردد .از اينرو ،ابزارها و روشهاي گزير بايستي با مدل كسب و كار بانکها
به منظور جلوگيري از مشکالت ناشي از ثبات مالي ،متناسب باشد.
به طور كلي ،چارچوب قانوني براي برنامه گزير بانکهاي اسالمي بايد به صراحت طيف گستردهاي از قدرتها را به منظور
تسهيل گزير فراهم نمايد .در اين ميان ،ويژگي هاي كليدي هيأت ثبات مالي در ارتباط با قدرت و اقتدار شامل موارد ذيل است:
جايگزين مديريت ارشد؛ برعهدهگرفتن كنترل رسمي (دولتي) و قراردادن يک بانک تحت مديريت رسمي؛ تحمل تعليق و در
صورت لزوم باقي ماندن در سمت و در نهايت بازسازي بانک .به طور معمول ،موارد مذكور در شروع برنامه گزير براي حمايت از
توسعه موثر قدرت و تکنيکهاي تجديد ساختار به كار گرفته ميشود.
در استفاده از قدرت گزير در زمينه بانک اسالمي ،چارچوب قانوني بايد ايجاد ثبات مالي را به عنوان يک هدف اصلي درنظر
بگيرد .اعمال برخي از قدرتهاي گزير ممکن است به عنوان تعدي به حقوق مالکيت فردي مدعيان يک بانک اسالمي (مانند
 1بررسي تجربه نظارت شرعي ،حاكي از آن است كه اكثر بانکها و مؤسسات اسالمي فعال در كشورهاي مختلف ،به تعابير گوناگوني مانند شوراي تخصصي فقهي ،شوراي
فقهي ،هيأت شريعت ،كميته شريعت  ،حسابرسان داخلي ،حسابرسان شريعت يا حسابرسان خارجي و غيره ،به اين موضوع پرداختهاند و نقش حصول اطمينان از انطباق با
شريعت عمليات بانکداري را در بانک ها برعهده دارند .در برخي كشورها از جمله برونئي ،مراكش ،نيجريه ،سودان و امارات هيأت شريعت متمركز راهاندازي شده است .در
كشورهايي همچون مالزي و پاكستان ،بانک مركزي و كميته اوراقبهادار ،به ترتيب هيأتهاي شريعت جداگانهاي دارند .در اندونزي ،اعضاي نظارتي جداگانه براي بانکها و
شركتهاي اوراق بهادار وجود دارد و كويت نيز داراي هيأت شريعت جداگانه براي هريک از بانک ها است .اين در حالي است كه برخي از كشورها مانند كنيا و اندونزي
بانکهاي اسالمي آنها هيأت شريعت ندارند.
)capital adequacy ratios (CAR
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سهامداران و اعتبار دهندگان) منظور گردد .با اين حال روشن نمودن موقعيت و شرايط تحت اهداف ثبات مالي ممکن است باعث
لغو چنين حقوق فردي شود .به طور كلي ،به نظر ميرسد كه اصول شريعت از جمله حفاظت از كاالي عمومي (مصلحت) و
ضرورت (الزامات) مربوط به اين زمينه باشد .لذا اينکه آيا اين اصول پايمالي حقوق سهامداران در گزير را توجيه ميكند ،مسئلهاي
است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد .در هر صورت ،شفافيت در تعيين قدرتهاي گزير به منظور در نظر گرفتن دو معيار مذكور
تحت قانون شريعت ضروري است.

 5بازسازی زیرساختهای بانکهای اسالمی در گزیر
استانداردهاي هيأت ثبات مالي شامل مجموعهاي از قدرتها و ابزارهاي گزير براي توزيع زيان به اعتباردهندگان خصوصي و
سهامداران است .اين اقدامات عبارتند از (الف) ادغام بانکهاي بيمار با نهادهاي قويتر (ب) انجام يک معامله خريد و ايجاد تعهد
(1)P & Aاز طريق انتقال داراييها و بدهيها به يک موسسه سالم (به اصطالح "بانک انتقالي")( 2ج) استفاده از ابزارهاي نجات
از درون3به بازسازي الزامي بدهي ،حقوق صاحبان سهام و ديگر مطالبات يک موسسه مالي از طريق ترسيم بدهيهاي ناامن خود
و يا تبديل آن به حقوق صاحبان سهام (د) از بينبردن بخشي از مطالبات سهامداران موجود ،در حاليکه نهاد مربوطه باز ميماند.
در ميان عوامل ديگر ،اين قدرتها بايد بدون نياز به كسب رضايت از سهامداران يا طلبکاران موجود و با تدابير ايمني مناسب
موجود مبتني بر اصل "وضع هيچ طلبکاري بدتر نميشود" اعمال شود .مهمتر از همه ،شفافيت در چارچوب قانوني براي اطمينان
از انجام سريع و قانوني اقدامات تصميمگيران گزير مورد نياز است .همانطور كه قبال در اين مقاله ذكر شد ،ترازنامه بانکهاي
اسالمي منعکسكننده يک تركيب پيچيده از قراردادهاي شرعي هستند كه نياز به تجزيه و تحليل دقيق از ابزارهاي كاربردي در
حوزه بازسازي زيرساختها است.
بازسازی سرمایه و ادغام

به نظر ميرسد مشکلي در استفاده از ابزارهاي بازسازي الزامي سرمايه در نظام گزير بانکهاي اسالمي وجود ندارد .تنها با
توجه به ساختار سرمايه بانکهاي اسالمي كه ممکن است سهام ممتاز و يا ساير ترتيبات ترجيحي مشابه را نداشته باشند ،بايد به
گونهاي عمل نمود كه در شرايط خاص (درآمد ثابت و وابسته به حقوق صاحبان سهام) تناقضي با اصول شريعت و ممنوعيت ربا
(بهره) ايجاد نشود .به طور مشابه نيز به نظر ميرسد مشکل در ادغام اجباري يک بانک اسالمي بحرانزده با يک موسسه مالي
سالم اسالمي وجود نداشته باشد .اگرچه در برخي از مسائل نياز به رسيدگي و ارزيابي بيشتر احساس ميشود .درواقع ،ادغام بايد
به گونهاي انجام گيرد كه با ويژگيهاي خاص شناخته شده بانکهاي اسالمي هماهنگ باشد .برخي از اين مسائل كليدي به شرح
ذيل است:
-

نهاد ادغامشده بايد يک موسسه منطبق با شريعت و يا شعبه (باجه) اسالمي از يک بانک متعارف باشد .در اين زمينه،
نهاد خريداريشده ممکن است نياز به كسب مجوز براي ايجاد باجه اسالمي و يا يک بانک كامال اسالمي داشته باشد .در
اين گونه موارد ،چارچوب قانوني مناسب براي ايجاد يک روند تسريع در صدور مجوز در چارچوب نظام گزير الزم است.

-

در برخي موارد ممکن است روشهاي ادغام به گونه اي باشد كه هيأت شريعت بانک عمليات انجام شده را منطبق بر
شريعت ندانند و بر انحالل و يا فروش آن اتفاق نظر داشته باشند .در چنين مواردي ،انجام عمليات ادغام ممکن است
Purchase and Assumption
bridge bank
Bail-in
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خريدار را متحمل ضرر و در موارد شديدتر ميتواند منجر به شکست آن و در نتيجه تهديد ثبات سيستم مالي گردد.
در چنين شرايطي ،چارچوب گزير ممکن است كمکهاي مالي موقتي (به عنوان مثال ،يک صندوق گزير) و
مکانيسمهاي ارزيابي و شناسايي به موقع موضوعاتي كه منطبق بر شريعت نيستند را فراهم نمايد( .كارتوني و ديگران،
)2015
معامله خرید و ایجاد تعهد (پذیرش) ()P&A

1

در روش  ،P & Aمقام مسئول گزير اقدام به واگذاري و انتقال تمام يا بخشي از داراييها و بدهيها از يک موسسه مالي
اسالمي مشکلدار به يک واحد تجاري سالم (و يا بانک انتقالي) بدون رضايت سهامداران و يا طلبکاران از بانک مينمايد2.لذا به
نظر ميرسد انجام اين عمليات در يک بانک اسالمي مانعي نداشته باشد و تنها در پياده سازي عملي اين ابزار ممکن است با
چالشهايي همراه باشد كه اصليترين آن ناشي از ماهيت پيچيده برخي از داراييهاي كليدي و بدهيهاي3موجود در ترازنامه
يک بانک اسالمي است .لذا ساختار چنين معامالتي در بانکهاي اسالمي ممکن است كامال متفاوت با بانکهاي متعارف انجام
گيرد .اين در حالي است كه برخي مطالبات يک بانک اسالمي از قبيل سپرده جاري به راحتي ممکن است قابل انتقال باشد اما
وجود پيچيدگي در ساختار حسابهاي سرمايهگذاري مشاركت در سود ( )PSIAsو ذخيره برابري سود ( )PERsممکن است
عمليات انتقال تحت معامله  P & Aرا با چالش روبرو سازد .اين مطالبات معموال به عنوان بدهي يا داراييهاي بانک اسالمي
نبوده و در درجه اول سرمايهگذاريهايي هستند كه متعلق به دارنده حساب سرمايهگذاري است .لذا روابط اين نوع از حسابهاي
سرمايهگذاري در يک معامله  P & Aنامشخص است.
عالوه بر بدهيها ،انتقال دارايي از يک بانک اسالمي نيز ميتواند با برخي پيچيدگيها همراه باشد .در بانکهاي متعارف،
داراييهاي اصلي منتقلشده تحت معامله  P & Aمعموال به عنوان مطالبات جاري تلقي ميشوند .در بانکهاي اسالمي،
داراييهاي كليدي شامل مطالبات فروش ،حقوق مشاركت در ترتيبات تسهيم سود و زيان و مطالبات (دريافتني) اجاره است كه
ساختار انتقال آنها تحت معامله  P & Aبا نااطميناني همراه است و بايد داراي يک چارچوب قانوني روشن و شفاف باشند.
عالوه ب ر اين موقعيت و شرايط شرعي نهادهاي خريداري شده نيز داراي اهميت ميباشد .در موارديکه نهادهاي مالي بحرانزده
مجبور به ادغام ميشود ،الزم است از واجد شرايط بودن خريدار داراييها و بدهيهاي يک بانک مشکلدار و مجازبودن به انجام
عملياتهاي اسالمي ،اطمينان كافي حاصل شود .اين مسئله به ويژه در مواردي كه خريدار خود يک موسسه مالي اسالمي و يا
يک موسسه مالي متعارف با گيشه اسالمي نيست از اهميت بيشتري برخوردار ميگردد.
تجدید ساختار بدهی (کمک به نهاد مالی بحرانزده از درون)Bail-in -
1

2

)Purchase and Assumption (P&A
براي توضيح بيشتر ،با توجه به بحران مالي امريکا و تجربه اين كشور در فرايند و استفاده از ابزارهاي گزير ميتوان گفت كه بانک انتقالي بانکي است كه تمام يا بخش

عمده سهام آن متعلق به شركت بيمه سپرده فدرال ( )FDICاست .مدت فعاليت اين بانک محدود است .پس از پايان مهل ت قانوني بانک انتقالي بايد به بخش خصوصي
واگذار شود و يا منحل گردد .الزم به ذكر است كه در اين دو روش بخشي از داراييهاي بانک كه به فروش نميرسد يا به بانک انتقالي منتقل نميگردد به بخش

تصفيه  FDICمنتقل ميشود تا بتدريج فروخته شود و از محل فروش آن مطالبات غرماي ضمانت نشده بانک بر اساس ضوابط قانوني تصفيه گردد.
3

بسياري از اين بدهيها به صورت سپرده مانند آنچه كه به طور معمول توسط بانکهاي متعارف نگهداري ميشود ،نيست .به عنوان مثال ميتوان به سپردههاي

(قراردادهاي) تضمينشده شرعي (قرض و وديعه) و همچنين قراردادهاي شرعي بدون تضمين براي سرمايهگذاري (مضاربه و وكالت) ،حسابهاي سرمايهگذاري با مشاركت
در سود (محدود و نامحدود) و صکوك اشاره نمود.

7

نجات از درون شامل فعاليتي الزامآور براي تبديل بدهي ،سرمايه و ساير ابزارهاي بانکي در گزير براي كمک به ايجاد ثبات در
بانک و تخصيص زيان ميان سهامداران و اعتبار دهندگان ناامن (بيمه نشده) ميباشد .در اين روش مقام مسئول گزير ميكوشد با
تجديد ساختار سمت چپ ترازنامه و تبديل بخشي از بدهيهاي ضمانت نشده بانک به سهام ،بانک را از ناتواني مالي نجات دهد.
البته در اين روش مقام مسئول گزير مسئوليتها و دشواريهاي بيشتري را بايد متحمل شود .در عين حال عليرغم همه
مشکالت ابزار نجات از درون از هر جهت قابل قبولتر از تزريق منابع مالي دولتي از طريق برنامههاي نجات (از بيرون) است.
(طالبي و شريفزاده )1393 ،در اين ميان اگر چه به نظر نميرسد مفهوم تخصيص زيان ميان مدعيان با شريعت (تسهيم ريسک
جزء مهم تأمين مالي اسالمي است) بيگانه باشد ،اما اينکه تا چه حد قدرت نجات از درون ميتواند در حلوفصل يک بانک
اسالمي كاربرد داشته باشد ،جاي ترديد و بررسي دارد.
به عنوان مثال به نظر نميرسد در قانون شريعت به تشخيص مفهوم تبديل الزامي بدهي پرداخته شده باشد و تنها بدهي
ممکن است به طور داوطلبانه توسط اعتباردهنگان (طلبکار) مورد بخشش قرار گيرد .در واقع ،مفهوم تبديل بدهي تحت ،Bail-in
به نوعي بخشش اجباري سهمي از بدهي موجود را مفروض قرار ميدهد كه تحت قانون شريعت ممنوع است .اما اگر اين روش را
بتوان براي قراردادهاي بانکداري اسالمي و به صورت بخشش داوطلبانه بدهي توسط طلبکاران ناامن در نظر گرفت بسيار ارزشمند
است .لذا  ،Bail-inبه طور گسترده با استانداردهاي  IFSBو ساختار  tier 1و  tier 2براي انطباق با شريعت اين روش از طريق
سرمايه مرتبط است و واضح است كه نيازمند طراحي چارچوب قانوني است كه در آن رضايت قراردادي (پيش از بخشش) براي
طرفين بايد الزم االجرا باشد)2013،IFSB( .

 6جمعبندی و پیشنهادات سیاستی
-

با توجه به اهميت موضوع در اين مقاله تالش گرديد با استفاده از مفاهيم گزير بانکهاي متعارف ،بهترين شيوههاي
بينالمللي براي طراحي چارچوب گزير بانک كه ممکن است براي بانکهاي اسالمي قابل اجرا باشد ،مورد بررسي قرار
گيرد .اين مقاله نشان ميدهد برخي از ويژگيهاي معرفيشده در شيوههاي بينالمللي قابليت انطباق با اصول شريعت
(به عنوان مثال ريسکپذيري و تسهيم زيان) را دارند .از سوي ديگر در طراحي چارچوبهاي قانوني براي گزير
بانکهاي اسالمي بايد مسائل خاصي از جمله ساختار نظارتي و حاكميتي منحصربفرد و پيچيدگيهاي ترازنامهاي
بانکهاي اسالمي را مدنظر قرار داد كه معموال در مورد بانکهاي متعارف صدق نميكند.

-

بررسيها نشان ميدهد كه ابزارهاي گزير كاربرد گستردهاي براي همه بانکها دارند كه البته در مورد بانکهاي اسالمي
ايجاد يک سري تعديالت براي انطباق با شريعت ضروري است .در اين راستا الزم است تقويت طرحها و صندوقهاي
بيمه سپرده منطبق با شريعت و ديگر شبکههاي ايمني مالي براي كمک به ارتقاي ثبات مالي در اولويت نظام بانکداري
اسالمي قرار گيرد.

-

بررسي تجربه جهاني و ناتواني مالي برخي از نهادهاي مالي در ايران طي سالهاي اخير نيز نشان ميدهد كه كشور ما
نيز از قوانين و مقررات گزير بي نياز نيست .لذا تعيين مقام مسئول گزير در كشور و الزام بانکهاي ايراني به تهيه برنامه
گزير از اهميت زيادي برخوردار است .عالوه بر اين الزم است بازنگري كلي و اعمال اصالحات در قوانين و مقررات ناظر
به توقف و ناتواني مالي بانکها و ديگر نهادهاي مالي در كشور انجام گيرد.

-

در پايان بايد گفت كه ايجاد نظام خاص ورشکستگي بانکي (گزير) مطابق با استانداردهاي جهاني در نظام بانکي كشور
ضروري است و الزم است كليه بانکها و نهادهاي داراي اهميت سيستمي به صورت ساالنه برنامه گزير خود را تهيه و

8

به مقامات مسئول (بانک مركزي و صندوق ضمانت سپرده) ارائه نمايند و آنها پس از ارزيابي گزيرپذيري بانکها بايستي
اصالحات سازماني ،حقوقي و مالي الزم را براي رفع موانع موجود به نهاد ذيربط ابالغ نمايند .در اين راستا ،مجمع
عمومي ،هيات مديره و مدير عام ل بانک ،موسسه يا نهاد مذكور موظف است اصالحات مذكور را به طور كامل اجرا
نمايد.

9
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فهرست گزارشهای پژوهشی
عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش
1396

درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورتهای مالی بین المللی IFRS

MBRI- PN -96014

هادي حيدري و ايمان نوربخش

نظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بینالملل

MBRI- PN -96013

زهرا خوشنود

MBRI-TR-96012

رضا یارمحمدی ،رسول خوانساری،سید محمد حسن ملیحی

دستنامه صکوک :راهنمایی برای ساختاردهی صکوک
آسیبشناسی نظام بانکی کشور :گزارش تفصیلی جلسه بیستویکم سلسله نشستهای نقد و
بررسی پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی
تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی
بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی :گزارش تفصیلی جلسه بیستم
سلسله نشستهای نقد و بررسی پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی
امکانسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتهای تجاری :گزارش تفصیلی جلسه نوزدهم سلسله
نشستهای نقد و بررسی پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی
ساماندهی نرخ بهره سیاستی در سیاستگذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی

MBRI- SR -96011
MBRI-WP-96010

احمد بدری ،حمید زمان زاده

MBRI-SR-96009

MBRI-SR-96008
MBRI- PN -96007

حسین میثمی ،کامران ندری

بررسی ابعاد فقهی سپردهپذیری سرمایهگذاری مدتدار بانکی

MBRI-PP-96006

عوامل موثر بر هزینه مالی بنگاههای تولیدی

MBRI-PN-96005

شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

MBRI-PN-96004

مریم همتی

واکاوی ظرفیت تأمینمالی مغفول بهپشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکی

MBRI-PN-96003

زهرا خوشنود ،مرضیه اسفندیاری

تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

MBRI-PN-96002

مهشید شاهچرا ،ماندانا طاهری

بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی

MBRI-RP-96001

لیال محرابی ،رسول خوانساری

وهاب قلیچ
سجاد ابراهیمی ،سیدعلی مدنی زاده ،امینه
محمودزاده

1395
شواهدی از رفتار قیمتگذاری در نرخهای تورم پایین و باال
الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانکها

MBRI- RR -95017

سعید بیات

MBRI- PP -95016

زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری

بروزرسانی جعبه ابزار پیشبینی تورم

MBRI- RR -95015

محمد حسین رضایی

طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

MBRI- PP -95014

اعظم احمدیان ،هادی حیدری

تبیین ظرفیت ابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرحهای غیرانتفاعی

MBRI- PP -95013

وهاب قلیچ
محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی

آثار بیثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران

MBRI- PP -95012

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال 2015

MBRI-TR-95011

لیال محرابی

فرصتها و چالشهای کارت اعتباری بینالمللی در نظام بانکی ایران

MBRI-PN-95010

رسول خوانساری
علی بهادر

ارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینهسازی ثبات بخش مالی

MBRI-PP-95009

واکاوی ابعاد حقوقی سرمایهگذاری خارجی در صنعت بانکی ایران

MBRI-PP-95008

زهرا خوشنود

صورتهای مالی الزماالجرای بانکهای ایران :تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟

MBRI-RR-95007

کارگروه مطالعاتی  IFRSدر صنعت بانکداری

چارچوب گزارشگری مالی بانکهای ایران

MBRI-RR-95006

کارگروه مطالعاتی  IFRSدر صنعت بانکداری

جایگاه مؤسسات اعتباری و واسطهگری مالی غیربانکی در نظام مالی

MBRI-RR-95005

مهرداد سپهوند

موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

MBRI-RR-95004

فرشته مالکریمی ،وهاب قلیچ

سازوکار مدیریت نرخهای سود در چارچوب سیاست پولی

MBRI-PP-95003

اکبر کمیجانی ،حمید زمانزاده ،علی بهادر

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا با IFRS

MBRI-PP-95002

احمد بدری

لزوم اصالحات ساختاری پایدارکنندهی نرخ تورم تکرقمی در شبکهی بانکی

MBRI-PN-95001

علی بهادر

1394
آسیبشناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی-اقتصادی

MBRI-PN-94025

مدیریت بدهی بانکها به بانک مرکزی :پیششرط تحقق نرخ تورم تکرقمی

MBRI-PN-94024

مریم همتی

کاستیهای بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتی

MBRI-PN-94023

علی بهادر

کالننگاری بانکداری سایهای در ایران

MBRI-PN-94022
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حسین میثمی

محمد اربابافضلی ،مهشید شاهچرا ،ماندانا
طاهری

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

زهرا خوشنود

مسیر آتی نظام مالی :بانک محور یا بازار محور

MBRI-RR-94021

آثار مؤلفههای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییها در مطالبات غیرجاری بانکها

MBRI-PN-94020

شاخصسازی قیمتهای تجارت خارجی ایران

MBRI-RP-94019

سجاد ابراهیمی

طراحی اوراق بهادار اسالمی تورم پیوند در نظام مالی ایران

MBRI-PN-94018

رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی

شمول مالی در ایران :مقایسهای بر اساس معیارهای پایهای گروه 20

MBRI-PN-94017

مجید عینیان

نقد و بررسی پیشنویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا

MBRI-SR-94016

تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دورههای رکود و رونق

MBRI-PN-94015

زهرا خوشنود  ،مرضیه اسفندیاری

نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

MBRI-PP-94014

وهاب قلیچ

حکمرانی شرکتی در نظامهای بانکی منتخب و نقش بانکهای مرکزی

MBRI-RR-94013

طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعدهمند توسط بانک مرکزی

MBRI-PN-94012

حسین میثمی  ،حسین توکلیان

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا باIFRS

MBRI-PP-94011

احمد بدری

قواعد مالی و هدفگذاری تورمی

MBRI-PN-94010

ژاله زارعی

عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

MBRI-RR-94009

حسین میثمی

حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا ،هادی
حیدری

مهرداد سپه وند ،حمید قنبری ،امین جعفری ،لیال
محرابی

عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

MBRI-PN-94008

وهاب قلیچ و رسول خوانساری

ناخنثایی عملیات بازار باز

MBRI-WP-94007

پیر پائولو بنینو ،سالواتور نیستیکو

برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانهدار

MBRI-RR-94006

ابوالفضل خاوری نژاد

افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

MBRI-PN-94005

حمید زمانزاده

برگزیدگان حوزههای مختلف بانکداری مرکزی در سال 2014

MBRI-TR-94004

ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی

نظامهای ارزی :دسته بندی ،شناسایی و آثار اقتصادی

MBRI-RP-94003

علی بهادر

قدرت قانونی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

MBRI-WP-94002

زهرا خوشنود ،پی یر اِی .بولتز

MBRI-WP-94001

مریم همتی ،رضا بوستانی

معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
1393
عوامل موثر بر بهرهمندی از وام و شکلگیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری

MBRI-RR-93042

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری
فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

ساختار هزینهای بنگاهها و تقاضا برای منابع مالی

MBRI-PN-93041

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال 2014

MBRI-TR-93040

لیال محرابی

تحلیل پویاییهای تورم و رشد اقتصادی در ایران

MBRI-PN-93039

سیدعلی مدنی زاده ،هومن کرمی ،سعید بیات

بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

MBRI-PN-93038

مجید عینیان ،امینه محمودزاده

ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطهگری مالی شبکه بانکی کشور

MBRI-PN-93037

چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

MBRI-PP-93036

قواعد مالی و پیادهسازی آن در ایران

MBRI-PP-93035

ژاله زارعی

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» دی ماه 1393

MBRI-PR-93034

حمید زمان زاده
سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری
سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین
نادریان

گزارش ماهانه پیش بینی تورم ،دی ماه 1393

MBRI-PR-93033

رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میانمدت

MBRI-PP-93032

حمید زمانزاده،مریم همتی و حسین توکلیان

تجربه شیلی ،ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی

MBRI-PN-93031

ایلناز ابراهیمی

تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

MBRI-PP-93030

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

MBRI-PN-93029

حسین میثمی

رکود تورمی و راهکارهای خروج

MBRI-PP-93028

محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنیزاده

رکودتورمی در ایران :نظمهای آماری و عوامل آن

MBRI-PP-93027

مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

MBRI-PP-93026
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محمدحسین رحمتی ،سیدعلی مدنیزاده،فاطمه
نجفی
حمید زمان زاده،علی بهادر ،حسین باستانزاد،
حسین توکلیان

عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

مطالبات غیرجاری یا داراییهای مسموم بانکها

MBRI-PP-93025

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» ( آبانماه )1393

MBRI-PR-93024

حمید زمان زاده

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن ( تابستان )1393

MBRI-PR-93023

گزارش ماهانه پیش بینی تورم (آبانماه )1393

MBRI-PR-93022

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

گزارش فصلی تولید صنعتی ایران (تابستان )1393

MBRI-PR-93021

سجاد ابراهیمی

MBRI-PP-93020

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

شکست بازار اعتبارات
سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران (حساب اقماری محیط زیست
ایران()SEEAIRAN

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،دکتر رامین مجاب ،سجاد
ابراهیمی ،سعید بیات ،مجید عینیان ،هومن کرمی

MBRI-RR-93019

ابوالفضل خاوری نژاد

بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکها

MBRI-PN-93018

هادی حیدری

گواهی سپرده مدتدار سرمایهگذاری خاص :کاستیها و راهحلها

MBRI-PN-93017

رسول خوانساری ،ماندانا طاهری ،حمید زمانزاده

پیشبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس

MBRI-WP-93016

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی
فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

چرخههای تجاری و اعتباری

MBRI-PP-93015

ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده

MBRI-PP-93014

رامین مجاب

ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابتپذیری

MBRI-PN-93013

اعظم احمدیان

هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیششرطهای اساسی

MBRI-PN-93012

ایلناز ابراهیمی

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-PP-93011

مریم همتی

کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدلهای غیرخطی و زمانمتغیر

MBRI-WP-93010

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

MBRI-PN-93009

وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی

ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی

MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

پیش بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

مجید عینیان

ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

معرفی روشهای تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافقنامه سرمایه بال سه

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

اثر پسماند جانشینی پول در ایران

MBRI-RR-93001

سامان قادری
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ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

MBRI-9224

اعظم احمدیان
اعظم احمدیان

اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )1360-1390و ارزیابی آن به عنوان
سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای 1392-1391

مریم همتی

تحلیل سهم از بازار بانکها ()1390-1391

MBRI-9223

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()1390-1391

MBRI-9222

اعظم احمدیان

تجربه بانکهای توسعهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد

MBRI-9221

لیال محرابی

وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانکهای ایرانی)

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

جهانی

پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

تحلیل عاملی نسبتهای مالی بنگاههای صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی
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عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

صکوک کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میثمی  ،لیال محرابی

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

حسین میثمی

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  1389و )1390

MBRI-9210

اعظم احمدیان

نگاهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

اعظم احمدیان

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

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
استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی :گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری

MBRI-9206

حسین میثمی

MBRI-9205

وهاب قلیچ

مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای اسالمی :گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9204

لیال محرابی

مدیریت ریسک در بانکهای اسالمی :گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9203

رسول خوانساری

MBRI-9202

فرشته مالکریمی

MBRI-9201

حسین میثمی

اسالمی

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری
اسالمی
تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی
اسالمی
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پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی :گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی
اسالمی

MBRI-9111

حسین میثمی

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9110

فرشته مالکریمی

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میثمی

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

چشمانداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
1390
عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )1390

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی
فرهاد نیلی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )1390

MBRI-9007

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )1390

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )1390

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )1390

MBRI-9004

حسین معصومی ،محمد روشندل

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )1390

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )1390

MBRI-9002

وهاب قلیچ

مالیات تورمی دالر( بهار )1390

MBRI-9001

حسین قضاوی

بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی
مهدی منجمی

1389

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی
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کد گزارش

عنوان

نویسنده /نویسندگان

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

مهشید شاهچرا

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

طاهره اکبری آالشتی

اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بیگلری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

امکانسنجی فقهی-اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی

MBRI-8901

حسین میثمی  ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل

15

