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 های اسالمی( برای بانکResolutionگزیر )شناسایی چارچوب قانونی 

 

 1ليال محرابي

 

 

 چکیده

توان ناديده گرفت. پس توجهي در حال رشد است و تأثير بالقوه آن بر ثبات مالي جهاني را نميامروزه بانکداري اسالمي با سرعت قابل 2

اي برخوردار مالي جهاني )اقتصادي و بانکي(، اركان نظام خاص ورشکستگي نهادهاي مالي )حل و فصل يا گزير( از توجه ويژه از بحران

ثبات  ديده )متوقف، ورشکسته( توسط هيأتهاي آسيبالمللي بسياري براي حل و فصل بانکبر اين، استانداردهاي بين گرديد. عالوه

در اهميت موضوع،  لذا با توجه بههاي كليدي رژيم )نظام( گزير در مورد نهادهاي مالي توسعه يافت. مالي به تدريج براي ارائه ويژگي

، پس از شناسايي ساختار حاكميتي منحصربه فرد و نقش مقام مسئول و هيأت توصيفي-تحليلي اين مقاله سعي شده است با روش

هاي ابزارهاي متعارف گزير معرفي و قابليت بکارگيري آنها در هاي اسالمي، خصوصيات و ويژگيشريعت در مسأله گزير براي بانک

 قرار گيرد. در پايان نيز بر مبناي نتايج بدست آمده، پيشنهاداتهاي اسالمي به منظور انطباق با شريعت مورد بررسي و تحليل بانک

 .هاي اسالمي ارائه شده استبرنامه گزير بانک سياستي در زمينه
 بانک اسالمي، ابزارهاي گزير. گزيربرنامه ها، اسالمي، حل و فصل بانک : بانکهای کلیدیواژه

 JEL :H12,G28, G21, G01 بندیطبقه
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 مقدمه 1

كننده خدمات بانکداري منطبق بر شريعت ميان كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان به امروزه، فعاليت نهادهاي مالي تأمين

بخش مهم از نظام مالي جهاني تبديل شده است. اين در حالي است كه  باشد كه به طور فزاينده به يک جزء وسرعت در حال مي

مالي  پس از بحران تواند داشته باشد.هاي بزرگ اسالمي تأثير قابل توجهي بر ثبات مالي جهاني ميشکست و عدم موفقيت بانک

اي برخوردار گرديد. از توجه ويژه جهاني )اقتصادي و بانکي(، اركان نظام خاص ورشکستگي نهادهاي مالي )حل و فصل يا گزير(

ثبات  ديده )متوقف يا ورشکسته( توسط هيأتهاي آسيبالمللي بسياري براي حل و فصل بانکعالوه بر اين، استانداردهاي بين

از  يامجموعهها، اين ويژگيهاي كليدي رژيم )نظام( گزير در مورد نهادهاي مالي توسعه يافت. براي ارائه ويژگي 1(FSB)مالي 

 يبرا الزم قدرت و مسئولين گزير مقامات است كه بتواند به يمل گزير يهايمرژاز اجراي  يناناطمدر راستاي حصول  هااستاندارد

 ياقتصاد يحفظ تداوم كاركردهايان با منظم و بدون قرار گرفتن در معرض ز يايوهش را به يموسسات مالو بازسازي حل و فصل 

  را بدهد.

 يينتع ت شاملاين خدما يجه مطلوب ارائه مي دهد.به نت يدنرسچارچوب گزير را  ياز عناصر اصل يامجموعههيأت مذكور 

 يفستفاده از طو با ا هدست گرفترا در مشکل داراي نهاد  يکكنترل خود، است كه با قدرت براي نظام گزير مقام خاص  يک

و  حل ي بهها و بدهيياقال دارو انت يساختار بده يدتجد ي،ادغام اجبار آور،تغيير ساختار مالي الزاماز جمله  هااز ابزار ياگسترده

 ارچوب گزيرچهاي خاص نظام بانکداري اسالمي، شناسايي با اين اوصاف، با توجه به ويژگي پردازد.ها ميفصل و بازسازي بانک

و  يستندنايمن  در شکست از ريسک ياسالم يهابانکباشد. زيرا مي هاي اسالمي از اهميت زيادي برخورداربراي بانک

 .است يازمورد ن ديدههاي آسيبو فصل بانک حل يبرا يقانون يهاچارچوب

ي گذاريهابه سرم انهكارمحافظه يکردو رو ي از جمله مشاركت در ريسکاسالم يهابانک خاص يهايژگيوبه طور كلي، 

 بحران در برابر ي نيزاسالم يهاانکبدهد. با اين وجود، را افزايش مي )ورشکستگي( شکست يكل هايريسکكاهش احتمال 

 ،ذشتهدو دهه گ، طي هامختلف از جمله بانک ياسالم يمال . نهادها و موسساتهستند يرپذيبمتعارف آس يهابانک همانند

حصول  ينبنابرا .باشديمي و مسئولين لمقامات م تدابير يازمندن . لذا نظام بانکداري اسالمي نيزاندتجربه كرده ي رابحران مال

 ه نظام حلر مربوط بي و مقرراتي در تسهيل منظم اموقانون يهاچارچوب براي داشتن ياسالم يهابانکوجود كشورها با  يناناطم

 اهميت فراواني دارد. هاو فصل )گزير( بانک

هاي كليدي هيأت مذكور شاخصكليه گفت كه  توانهاي خاص نظام بانکداري اسالمي ميبا توجه به موارد فوق و ويژگي

اي را براي شرايط و قيود ويژه هاي اسالمي كاربردي نيست. زيرا آنها در قالب نظام بانکداري متعارف ايجاد و هيچبراي بانک

م رو، انجام اقداماتي در كاربردي نمودن و استفاده از رژيم گزير متعارف براي نظاگيرد. از اينهاي اسالمي در نظر نميبانک

 يمكاربرد رژقابليت  يابيارزدر مباحث اخير خود به  2(IFSBي )اسالم يخدمات مال يئتهباشد. در اين راستا، اسالمي ضروري مي

 پرداخته است. يبانک اسالم گزير متعارف براي

اربرد براي نظام لذا با توجه به اهميت موضوع، اين تحقيق به دنبال پاسخ به اين سوال است كه بهترين شيوه عملياتي قابل ك

نظام گزير تواند مرتبط با يكه م ياز مسائل حقوق يعيوس يفطهاي اسالمي چيست. براي اين منظور الزم است گزير در بانک
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 شدهانجام مطالعات. با توجه به كمبود باشد، مورد شناساسي قرار گيرد يثبات مال يكمک به ارتقاي و بانک اسالم)حل و فصل( 

 يدي گزير است. در اين تحقيق ابتدا بهدر مورد مسائل كلو كاربردي  يمقدمات مباحثمقاله به دنبال ارائه  ين، احوزه يندر ا

قرار  يلو تحل يهتجزمورد  ي و نقش مقام مسئول گزير و هيأت شريعتنهاد يهااز جمله چارچوب مربوط به گزيرمسائل  يبررس

گيرد. در ي مورد بررسي و شناسايي قرار مياسالم يدر بانکدار گزير متعارف هايابزار كاربرد انواع مختلفگرفته است. در ادامه 

 شود.هاي اسالمي ارائه ميهاي قانوني منطبق بر شريعت در بانکپيشنهاداتي براي طراحي چارچوب نيرمقاله يان پا

 مبانی نظری 2
به  ي،ماسال يداربانکنظام  ي دارايكشورهااز  ياريبانک در بس و فصل )نظام گزير( حل يبرا ياسيو س قانوني هايچارچوب

ي اسالم يا متعارف يهابانک يبرا ،كشورها يناز ا يكم يارتعداد بسمتأسفانه  .است نيافتهتوسعه  يبه خوب ي،اصل كل يکعنوان 

بزرگ  يهاشركت يدر چارچوب ورشکستگها، اين موضوع اند. اما در بيشتر كشوردر نظر گرفته يتخصص گزيرچارچوب  خود

متعارف و  يهاانکب ينب قابل تمايزشده  يجادا يتخصص هايبانکبراي  هاي گزيرچارچوب اي كهآورده شده است. به گونه

 سال الميي اسدمات مالخقانون  با تصويبكه شود ي مشاهده ميمالز يکرد دررو ين. تنها استثنا قابل توجه به ايستن ياسالم

 اند.در نظر گرفته ياسالم يهاانکب براي خاص گزيرچارچوب  يک 2013

در  اند.ي را تجربه نمودهاسالم يموسسات مال حل و فصلموضوع  ياسالم يبانکدار يستماز كشورها با س يكم يارعداد بست

 ينا كنند.ميانتخاب  يحفظ ثبات مال يرا برا دولت يمالحمايت از كشورها  ياريبسي مال اتموسس و بحران، مواجهه با شکست

هاي متعددي از جمله بانک اسالمي دبي، خانه مالي كويت، بانک الرجحي توسط بانک گذشته در دو دهه اخير به خصوص رويکرد

ء از جمله مورد مالزي براي چند استثناكه البته  وجود داشته است عربستان، بانک اسالمي الهالل ابوظبي و بانک اسالمي نور دبي

 از طريقطرح امداد و نجات  يک ي، به اجرا1997كه در سال وجود دارد 1كمک منابع دولتيا بزده نجات نهادهاي مالي بحران

 يهاشركت يورشکستگ عمومي تحت قانونيه است كه ترك 2گرديد. مثال ديگر فاينانس ايهالسچند بانک مجبور  يادغام اجبار

گزير عمومي بانک چارچوب  بازسازي خود تحت اقدام به 2015آسياي تركيه نيز از سال بانک همچنين بزرگ حل و فصل شد و 

 (2007نموده است. )سلمان، 

 وري اسالمي ها و خصوصيات خاص بانکداشريعت با توجه به ويژگيخاص با اصول  گزير هايانطباق ابزاردر اين ميان، ارزيابي 

 گي تعيينمثال، چگون يبرا ت.اسهاي زيادي روبرو ي با محدوديتمختلف اسالمفقه و مذاهب توسط  شريعتمختلف  يرساتف

 توسط يک فقيهکن است آنچه مم ين،همچن و گوناگون مذاهبدر  هاي مالي()حسابرسي صورت مختلف يهايها و بدهييدارا

 ممکن است نيناعدم اطم ينچن شود، اهميت زيادي دارد.در نظر گرفته به صورت خالف آن  يگردباشد و توسط فقيه مجاز 

 ينبنابرا اشته باشد.دشريعت، به همراه با  منطبقمعامالت  از يكاف ينانبا اطم يبانک اسالم يک يعحل سر يبرا يامدهايي راپ

 باشد.يماهميت قابل توجهي برخوردار  از ها و ثبات نظام ماليريسک ينبه حداقل رساندن ا براي بانک گزيرچارچوب  يطراح

طراحي يک چارچوب گزير براي كشورهايي كه داراي هر دو نظام بانکداري متعارف و  درهاي خاصي در اين راستا، چالش

 يبانکدار يهايتانجام فعال به ممکن است نهادهايي كه ي،و نظارت يه چارچوب قانونشود. لذا با توجه باسالمي هستند، ايجاد مي

متعارف فعاليت داشته باشند. بانک  يکدر  ياسالم عبهبه عنوان يک ش يا و ياسالم كامال بانک يکبه صورت  پردازندمي ياسالم

 متعارف يهااز بانک ياسالم يتابعه بانکدار يهاشركتمجوز ايجاد  يز( نيو مالز ي)مانند اندونز كشورهااز  ياريبس ين،عالوه بر ا
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 ين، تعامل بوجود داردمتعارف  يهادر كنار بانک ياسالم يبانکدار يهايتفعال ينكه چن يبه هر صورت، زمان اند.را صادر نموده

 در نظر گرفته شود. گزيردر چارچوب  بيشتري دقت اب يدبا ياسالم هايشعبه/هاو بانک متعارف يمرژ

 تعریف گزیر  2.1

ن ي، عالج. در ايبه كار رفته است از جمله رفع، )مشکل و غيره( حل، برطرف ساز resolutionتعاريف متعددي براي عبارت 

طالق به فرآيندي انمودن براي آن تعريف شده است. درواقع، كردن و چارهبه عنوان بهترين پيشنهاد با مفهوم عالج ميان، گزير

ر اساس بگيرد. شود كه با هدف حل و فصل دائمي مشکالت بانک در معرض ناتواني مالي يا توقف مورد استفاده قرار ميمي

 ست كه ثباتاي اهحل و فصل مشکالت بانک به گون يرثبات مالي هدف از گز استانداردهاي بين المللي تدوين شده توسط هيات

به  د و نيازيوم يابهاي كليدي بانک از جمله خدمات پرداخت و تسويه تدانظام مالي و اقتصادي كشور به خطر نيافتد، فعاليت

 (FSB, 2014) كمک مالي دولت و استفاده از منابع راي دهندگان براي نجات بانک نباشد.

هاي ورشکستگي ميان ورشکستگي و گزير تفاوت وجود دارد. در واقع هنگامي كه نهادهاي غير مالي با توجه به انواع نظام

در حالي كه در مورد نهادهاي مالي داراي اهميت سيستمي از  شود.استفاده مي 1شوند از قوانين ورشکستگي عاديدچار توقف مي

و  يراين دو شيوه در زمان آغاز و صدور حکم يا فرمان گزديگر شود. تفاوت مهم استفاده مي (Resolutionقوانين و مقررات گزير )

ورشکستگي است. در حالي كه صدور حکم ورشکستگي منوط به توقف بنگاه از پرداخت ديون، شکايت به دادگاه و صدور حکم 

ا نظر مقام ناظر مالي يا مقام ديگري كه قانون مشخص ر بدون نياز به حکم دادگاه و شکايت غرما و تنها بيآغاز گز .قضايي است

ت ثبات مالي، گزرد بايد پيش از ناتواني مالي بنگاه و از بين رفتن أشود. به عالوه بر اساس استانداردهاي هيكرده است انجام مي

 (1394زاده، )طالبي و شريف كل سرمايه آن آغاز شود.

 های اسالمیمسایل نهادی در گزیر بانک 3
تعارف و م يانکدارب يستمهر دو س يممکن است به طور گسترده برا مقام مسئول گزير ايجاد يبرا يالمللينب يستانداردهاا

 يينتعصالح براي يي و يا مراجع ذيقضا يهاحوزه نديازمنهاي كليدي اين استانداردها باشد. به طور كلي، ويژگي مناسب ياسالم

 ينابع كافو م يقو تيحاكميتي و نظارساختار  يک ياتي،، استقالل عمليكاف اختيارات الزم وبا  گزير مقام يک يو توانمندساز

 يرااج يبرا ينسانا يتدانش و ظرف ي،تخصص كاف در راستاي داشتن از مراجع قدرتي گزير يناناطم ين حصولهمچن. باشدمي

 ينز اابا پيروي  يسالما يبانکدار نظام يک يبرا گزيرمقام  يک يينتعمشکلي در رسد يمنبه نظر گزير ضروري است. لذا اقدامات 

 ، وجود داشته باشد.اصول

 به عنوان كدامين ويژگي است كهدوگانه مطرح  يبانکدار يهايستمدر سبا توجه به اهميت موضوع، هميشه اين سوال 

 يماسال گزيرقام م طور كلي، يک به كند.يعمل م ياسالم يهابانک مسئول گزيرمقام تعيين  براي روش ين و مناسب ترينبهتر

داده  ترجيح ياسالم يبزرگ بانکدار نظامبا  ييممکن است در كشورها ياسالم ياتعمل ياتبه خصوص يدگيرس يجداگانه برا

ي و اسالم يمال ياتلاز عم وي درك كامل از يناناطم در ايجاد، گيرمقام تصميم يکاتخاذ شده توسط  يکردرودرواقع،  شود.

 زيرگ مقام جاديي اقدام به ايحوزه قضامواقعي كه يک  ين،عالوه بر اباشد. داشتن اختيارات شفاف از اهميت زيادي برخوردار مي

همچنين  ودو سازمان  ينب يرو همکا يهماهنگ يموثر برا يهايسممکانكند، لذا ي ميمتعارف و اسالم يهابانک يجداگانه برا

  .ودمهم خواهد بفصل )گزير( را انجام دهند، بسيار روند حل و  هدايت مقام دو يناز ا يکكدام  ينکها يينتع
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بايستي از روند حل و فصل منظم توسط ترتيبات نهادي اطمينان حاصل  نيز با شريعتسازگار  گزير يمرژ يک يدر طراح

 يباتترت ق با شريعت باشد. در اين حالت،گردد. اهميت مسأله زماني است كه الزم است روند حل و فصل و اقدامات گزير منطب

و فصل  حل يا مانعي برايكند و  يفرا تضع گيران گزيرتصميمو استقالل  ياراتاخت يدبانانطباق  ينامهصدور گواه يبرا ينهاد

، شريعتبا اصول  انطباق گزير ين)در صورت وجود( در تضم 1هاي شريعتهيأتراستا، نقش  يندر ا .به شمار آيندو منظم سريع 

 .شود به دقت در نظر گرفته يدبا

 نیروهای گزیر 4
گيرد. گزير قابل استفاده براي مقام مسئول گزير را در برمياز قدرت  يعيوس يفط ،بانک گزيرهر چارچوب  يديكل هايويژگي

كنترل موثر بانک و  براي داشتناختيار و قدرت كافي به مقام گزير به صراحت بايستي  تأثيرگذاري بيشتر گزير يبرادر اين راستا، 

هاي مناسب و ابزاربازسازي  هايانواع قدرت يدبامقام مسئول گزير امکان،  در صورت. داده شودمناسب  ياقدامات بازسازانجام 

يد با ي،اسالم يهادر رابطه با بانک گزير فعالقدرت  را داشته باشند. براي داشتن يک موسسه يک يثبات و بازساز براي

ها و انگيزه يدبا و فصل )گزير( حل يبرا مناسب يچارچوب قانون .شودمنعکس  در آنمدل كسب و كار هاي منحصر بفرد ويژگي

 ياديتا حد ز يكم ابزارمتعارف،  يهابانک ي. برانمايدفراهم  معرض گزيردر  هايبانک يبرا يفي راك ياو  يكمهاي محرك

 يهسرما يتكفا يفنسبت ضع يي از جملههابا شاخص است كه "دهيگرفتن و وامقرض" ناشي از منعکس كننده مدل كسب و كار

 شود.در نتيجه ورشکستگي( نشان داده مي يدر پرداخت بده يمداوم )به عنوان مثال، ناتوان ينگيو مشکالت نقد 2(CAR) قانوني

 هب) كار دل كسب ومدر  موجودتفاوت ه با توجه بممکن است  ابزارهاي گزير متعارف استفاده از ي،اسالم يدر مورد بانک ها

يجاد اگي زماني شريعت ورشکستمبتني بر در مدل سنتي  باشد. مشکل سازو ترتيبات سود و زيان(  بر فروش، اجاره يشدت متک

هاي داراييها( و جريان نقدي درآمد )عدم وجود ها از داراييشود كه يک بدهکار دچار مشکل در ترازنامه )بيشتر بودن بدهيمي

ها نکهاي گزير بايستي با مدل كسب و كار بارو، ابزارها و روشنقد كافي براي پرداخت بدهي در يک زمان مشخص( گردد. از اين

 به منظور جلوگيري از مشکالت ناشي از ثبات مالي، متناسب باشد.

به منظور  ها رااز قدرت ياگسترده يفت طبه صراح يدبا ياسالم يهابانک گزيربرنامه  يبرا يچارچوب قانون به طور كلي،

 :رد ذيل استهاي كليدي هيأت ثبات مالي در ارتباط با قدرت و اقتدار شامل مواويژگي، در اين ميانفراهم نمايد.  گزير يلتسه

 درو  يقتعل لحمت ي؛رسم يريتبانک تحت مد يک قراردادنو  ي )دولتي(كنترل رسم گرفتنبرعهدهارشد؛  يريتمد جايگزين

از  يتحما يبرا زيرگبرنامه در شروع موارد مذكور  ،به طور معمول. بانک يبازسازدر نهايت و  ماندن در سمت يصورت لزوم باق

 شود.گرفته ميساختار به كار  يدتجد يهايکتکنو موثر قدرت  توسعه

درنظر  يهدف اصلرا به عنوان يک  يمالثبات ايجاد  يدبا قانونيچارچوب  ي،بانک اسالم ينهدر زم گزيردر استفاده از قدرت 

)مانند  يبانک اسالم يک يانمدع يفرد يتبه حقوق مالک يممکن است به عنوان تعد گزير يهااز قدرت ياعمال برخ .بگيرد

                                                           
 شوراي فقهي، تخصصي مانند شوراي گوناگوني تعابير به كشورهاي مختلف، در فعال اسالمي مؤسسات و هابانک اكثر است كه آن از حاكي شرعي، نظارت تجربه بررسي 1

اند و نقش حصول اطمينان از انطباق با اين موضوع پرداخته به غيره، ، حسابرسان داخلي، حسابرسان شريعت يا حسابرسان خارجي و شريعت كميته شريعت، هيأت فقهي،

اندازي شده است. در ها برعهده دارند. در برخي كشورها از جمله برونئي، مراكش، نيجريه، سودان و امارات هيأت شريعت متمركز راهشريعت عمليات بانکداري را در بانک

ها و ي، اعضاي نظارتي جداگانه براي بانکدر اندونزاي دارند. هاي شريعت جداگانهبهادار، به ترتيب هيأتاوراق كشورهايي همچون مالزي و پاكستان، بانک مركزي و كميته

ها است. اين در حالي است كه برخي از كشورها مانند كنيا و اندونزي يک از بانکيت نيز داراي هيأت شريعت جداگانه براي هرو كو وجود دارد اوراق بهادارهاي شركت

 هاي اسالمي آنها هيأت شريعت ندارند.انکب
2
 capital adequacy ratios (CAR)  
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باعث ممکن است  يف ثبات مالاهداتحت موقعيت و شرايط  نمودن حال روشن ين. با امنظور گرددسهامداران و اعتبار دهندگان( 

)مصلحت( و  يعموم يحفاظت از كاال شريعت از جملهرسد كه اصول يبه نظر م ي،. به طور كلشود يحقوق فرد ينچن لغو

 يامسئله كند،يه ميتوج گزير راحقوق سهامداران در  پايمالياصول  ينا ياکه آيناينه باشد. لذا زم ينا بهمربوط  )الزامات( ضرورت

در نظر گرفتن دو معيار مذكور به منظور  گزير هايقدرت در تعيين شفافيت. در هر صورت، يردقرار گ يمورد بررس يداست كه با

 شريعت ضروري است. تحت قانون

 های اسالمی در گزیرهای بانکبازسازی زیرساخت 5
و  يخصوص اعتباردهندگانبه  يانز توزيع يبرا گزير هايابزارو  هااز قدرت يامجموعهشامل  استانداردهاي هيأت ثبات مالي

 ايجاد تعهدو  يدخر معامله يکتر )ب( انجام يقو ينهادهابا  يمارب يهاادغام بانکز )الف( عبارتند ا اقدامات ينااست.  سهامداران

(P & A)1 استفاده از ابزارهاي نجات )ج( ( 2"انتقاليبانک "به اصطالح )موسسه سالم  يکبه  هايها و بدهييانتقال دارا از طريق

ناامن خود  يهايبده ترسيم ي از طريقموسسه ماليک  مطالبات يگرحقوق صاحبان سهام و د ي،بده يالزام يبه بازساز 3از درون

ماند. يکه نهاد مربوطه باز ميسهامداران موجود، در حالمطالبات  بخشي از بردنين( از بدآن به حقوق صاحبان سهام ) يلتبد يا و

مناسب  يمنيا يرتداب موجود و با طلبکاران ياسهامداران  يت ازبه كسب رضا يازبدون ن يدبا هاقدرت ينا يگر،د عوامل ياندر م

 يناناطم يبرا يدر چارچوب قانون شفافيتتر از همه، اعمال شود. مهم "شودنميبدتر  يطلبکار يچهوضع " مبتني بر اصلموجود 

 هايبانک مقاله ذكر شد، ترازنامه ينهمانطور كه قبال در ا. است يازمورد ن گيران گزير از انجام سريع و قانوني اقدامات تصميم

كاربردي در  هايابزاراز  يقدق يلو تحل يهبه تجز يازن شرعي هستند كه ياز قراردادها يچيدهپ يبترك يک كنندهمنعکس ياسالم

 است.  هاساختحوزه بازسازي زير

 بازسازی سرمایه و ادغام

ا . تنها برددانوجود  ياسالم هايبانک گزير نظام دربازسازي الزامي سرمايه  هايدر استفاده از ابزار يرسد مشکليبه نظر م

ايد به باشند، ب را نداشته مشابه يحيترج يباتترت يرسا متاز و يامهاي اسالمي كه ممکن است سهام توجه به ساختار سرمايه بانک

 منوعيت رباه حقوق صاحبان سهام( تناقضي با اصول شريعت و مو وابسته ب اي عمل نمود كه در شرايط خاص )درآمد ثابتگونه

 يموسسه مال يکبا  زدهبحران يبانک اسالم يک يمشکل در ادغام اجبار رسديبه نظر م نيز به طور مشابه)بهره( ايجاد نشود. 

م بايد اقع، ادغاشود. دروبيشتر احساس مي يدگي و ارزيابيبه رس يازاز مسائل ن يبرخ ي وجود نداشته باشد. اگرچه درسالم اسالم

هاي اسالمي هماهنگ باشد. برخي از اين مسائل كليدي به شرح هاي خاص شناخته شده بانکاي انجام گيرد كه با ويژگيبه گونه

 ذيل است:

 ينه،مز ينا درد. متعارف باشبانک  يکاز  و يا شعبه )باجه( اسالمي با شريعت منطبقموسسه  شده بايد يکادغامنهاد  -

 در. شدي داشته باسالما بانک كامال يک ياو  ياسالمبراي ايجاد باجه مجوز  كسببه  يازممکن است ن شدهيدارينهاد خر

 .ستاگزير الزم  نظامصدور مجوز در چارچوب  در يعروند تسر يک يجاداي مناسب براي موارد، چارچوب قانونگونه  ينا

اي باشد كه هيأت شريعت بانک عمليات انجام شده را منطبق بر به گونهغام اد هايروشدر برخي موارد ممکن است  -

ممکن است  يات ادغامعمل انجام، شريعت ندانند و بر انحالل و يا فروش آن اتفاق نظر داشته باشند. در چنين مواردي

                                                           
1
 Purchase and Assumption  

2
 bridge bank  

3 Bail-in 
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. ي گرددمال يستمثبات س يدتهد يجهدر نت و تواند منجر به شکست آن يميدتر متحمل ضرر و در موارد شدرا  خريدار

و  (گزيرصندوق  يک)به عنوان مثال،  يموقت يمال يهاممکن است كمک گزيرچارچوب  يطي،شرا يندر چن

)كارتوني و ديگران،  موضوعاتي كه منطبق بر شريعت نيستند را فراهم نمايد. به موقع هاي ارزيابي و شناساييمکانيسم

2015) 

 1(P&A) (ایجاد تعهد )پذیرشو  ه خریدمعامل

 يموسسه مال يکاز  هايها و بدهييداراو انتقال تمام يا بخشي از  مقام مسئول گزير اقدام به واگذاري، P & A روش در

لذا به  2.نمايدميطلبکاران از بانک  ياسهامداران و  يتبدون رضا (انتقاليبانک  ياالم )و س تجاري واحد يکبه  دارمشکل ياسالم

با سازي عملي اين ابزار ممکن است ي مانعي نداشته باشد و تنها در پيادهبانک اسالم يکدر رسد انجام اين عمليات نظر مي

ترازنامه  موجود در 3هاييو بده يديكل يهايياز دارا يبرخ يچيدهپ يتاز ماه يناش ترين آنياصليي همراه باشد كه هاچالش

هاي متعارف انجام هاي اسالمي ممکن است كامال متفاوت با بانکساختار چنين معامالتي در بانکلذا . ي استبانک اسالم يک

 باشد اماانتقال قابل ممکن است  يبه راحت جاريسپرده  يلاز قب يبانک اسالم يک مطالبات يكه برخ ي استدر حالگيرد. اين 

ممکن است ( PERs( و ذخيره برابري سود )PSIAsسود )گذاري مشاركت در هاي سرمايهگي در ساختار حسابيچيدپوجود 

 يبانک اسالم يهاييدارا يا يمعموال به عنوان بده مطالبات ين. اروبرو سازدچالش را با  P & A تحت معامله عمليات انتقال

هاي اين نوع از حسابي است. لذا روابط گذاريهمتعلق به دارنده حساب سرماهايي هستند كه يگذاريهو در درجه اول سرما نبوده

 .نامشخص است P & Aمعامله  يکدر  گذاريسرمايه

متعارف،  يهابانک درباشد.  ها همراهيچيدگيپ يبرخبا تواند يمنيز  يبانک اسالميک از  ييانتقال دارا ها،يبدهعالوه بر 

 ي،اسالم يهابانک در. شوندميبه عنوان مطالبات جاري تلقي عموال م P & Aتحت معامله شده منتقل ياصل هايييدارا

است كه  اجاره (ي)دريافتن و مطالبات زيانو  سود يبات تسهيمشامل مطالبات فروش، حقوق مشاركت در ترت يديكل يهاييدارا

 و شفاف باشند. روشن يچارچوب قانون داراي يک يدو با با نااطميناني همراه است P & Aتحت معامله  ساختار انتقال آنها

زده لي بحرانه نهادهاي ماوارديکدر مباشد. ر اين موقعيت و شرايط شرعي نهادهاي خريداري شده نيز داراي اهميت ميعالوه ب

 به انجام بودنمجاز دار وبانک مشکل يک هاييها و بدهييادار يدارخرشود، الزم است از واجد شرايط بودن ميم مجبور به ادغا

 و يا ياسالم اليموسسه م در مواردي كه خريدار خود يک يژهمسئله به و ين. احاصل شوداطمينان كافي  ي،اسالم يهاياتعمل

 گردد.يست از اهميت بيشتري برخوردار مين ياسالم گيشهبا  متعارف يموسسه مال يک

 (Bail-in -زده از درونتجدید ساختار بدهی )کمک به نهاد مالی بحران

                                                           
1 Purchase and Assumption (P&A) 

بانک انتقالي بانکي است كه تمام يا بخش توان گفت كه براي توضيح بيشتر، با توجه به بحران مالي امريکا و تجربه اين كشور در فرايند و استفاده از ابزارهاي گزير مي 2

ت قانوني بانک انتقالي بايد به بخش خصوصي ت. مدت فعاليت اين بانک محدود است. پس از پايان مهلاس (FDIC) شركت بيمه سپرده فدرال عمده سهام آن متعلق به

گردد به بخش رسد يا به بانک انتقالي منتقل نميهاي بانک كه به فروش نميواگذار شود و يا منحل گردد. الزم به ذكر است كه در اين دو روش بخشي از دارايي

 غرماي ضمانت نشده بانک بر اساس ضوابط قانوني تصفيه گردد.شود تا بتدريج فروخته شود و از محل فروش آن مطالبات مي منتقل  FDICتصفيه
هاي توان به سپردهمي مثال شود، نيست. به عنوانداري مينگهمتعارف  يهابه طور معمول توسط بانک آنچه كهسپرده مانند  ها به صورتيبده يناز ا ياريبس 3

ي با مشاركت گذاريهسرما يها(، حسابوكالت)مضاربه و  يگذاريهسرما يبرا ينبدون تضمشرعي  يدهاقراردا ينو همچن شده شرعي )قرض و وديعه()قراردادهاي( تضمين

 .اشاره نمود )محدود و نامحدود( و صکوك در سود
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ثبات در  يجادكمک به ا يبرا گزيردر  يبانک هايابزار يرو سا سرمايه ي،بده يلتبد يآور برافعاليتي الزامشامل از درون  نجات

كوشد با مي گزيرل ئودر اين روش مقام مسباشد. مي )بيمه نشده( سهامداران و اعتبار دهندگان ناامن يانم زيان يصبانک و تخص

بانک به سهام، بانک را از ناتواني مالي نجات دهد.  هاي ضمانت نشدهتجديد ساختار سمت چپ ترازنامه و تبديل بخشي از بدهي

رغم همه هاي بيشتري را بايد متحمل شود. در عين حال عليها و دشواريليتئومس يرل گزئوالبته در اين روش مقام مس

ز بيرون( است. هاي نجات )اتر از تزريق منابع مالي دولتي از طريق برنامهمشکالت ابزار نجات از درون از هر جهت قابل قبول

با شريعت )تسهيم ريسک  زيان ميان مدعيان يصتخص فهومم رسديبه نظر نم( در اين ميان اگر چه 1393زاده، )طالبي و شريف

بانک  يک وفصلتواند در حليم از درون چه حد قدرت نجاتجزء مهم تأمين مالي اسالمي است( بيگانه باشد، اما اينکه تا 

 جاي ترديد و بررسي دارد. ، دكاربرد داشته باش ياسالم

 يبده پرداخته شده باشد و تنها يبدهتبديل الزامي مفهوم  يصبه تشخ شريعتقانون  در رسديمنبه نظر به عنوان مثال 

، Bail-in تحت يبدهتبديل مفهوم در واقع،  ( مورد بخشش قرار گيرد.طلبکاراعتباردهنگان )ممکن است به طور داوطلبانه توسط 

اما اگر اين روش را  ممنوع است. قانون شريعتتحت  دهد كهموجود را مفروض قرار مي ياز بده سهمي ياجبار بخششبه نوعي 

در نظر گرفت بسيار ارزشمند طلبکاران ناامن ي توسط بخشش داوطلبانه بدهو به صورت  ياسالم يبانکدار يقراردادها بتوان براي

براي انطباق با شريعت اين روش از طريق   tier 2 و  tier 1و ساختار IFSB ياردهااستاند با ردهبه طور گست ،Bail-inاست. لذا 

 ياز بخشش( برا يش)پ يقراردادسرمايه مرتبط است و واضح است كه نيازمند طراحي چارچوب قانوني است كه در آن رضايت 

 (IFSB،2013باشد. )الزم االجرا بايد  فينطر

 و پیشنهادات سیاستی بندیجمع 6
 يهايوهش ينبهترهاي متعارف، تالش گرديد با استفاده از مفاهيم گزير بانکمقاله  يندر ابا توجه به اهميت موضوع  -

قرار  يمورد بررسباشد، قابل اجرا  ياسالم يهابانک براي ممکن استكه بانک  گزيرچارچوب  يطراح يبرا يالمللينب

 ي قابليت انطباق با اصول شريعتالمللينب يهايوهش شده درمعرفي يهايژگيو برخي ازدهد يمقاله نشان م يناگيرد. 

 گزير يبرا يقانون يهاچارچوب يطراح از سوي ديگر در را دارند.( تسهيم زيانو  يريپذيسک)به عنوان مثال ر

 ايي ترازنامههاي از جمله ساختار نظارتي و حاكميتي منحصربفرد و پيچيدگيمسائل خاصي بايد اسالم يهابانک

 كند.يمتعارف صدق نم يهابانکي را مدنظر قرار داد كه معموال در مورد اسالم يهابانک

ي اسالم يهادر مورد بانکدارند كه البته ها همه بانک يبرا ياكاربرد گستردهدهد كه ابزارهاي گزير ها نشان ميبررسي -

 هايو صندوق هاطرح يتتقودر اين راستا الزم است  ايجاد يک سري تعديالت براي انطباق با شريعت ضروري است.

يت نظام بانکداري در اولوي ثبات مال يكمک به ارتقاي براي مال يمنيا يهاشبکه يگرو د شريعت منطبق باسپرده  يمهب

 يرد.قرار گ اسالمي

دهد كه كشور ما نشان ميهاي اخير نيز بررسي تجربه جهاني و ناتواني مالي برخي از نهادهاي مالي در ايران طي سال -

برنامه  تهيه به ايراني هايبانک كشور و الزام در گزير مسئولنيز از قوانين و مقررات گزير بي نياز نيست. لذا تعيين مقام 

اصالحات در قوانين و مقررات ناظر  وه بر اين الزم است بازنگري كلي و اعمالگزير از اهميت زيادي برخوردار است. عال

 انجام گيرد. ها و ديگر نهادهاي مالي در كشورناتواني مالي بانکبه توقف و 

جهاني در نظام بانکي كشور  استانداردهاي با بانکي )گزير( مطابق ورشکستگي خاص در پايان بايد گفت كه ايجاد نظام -

خود را تهيه و ر ينهادهاي داراي اهميت سيستمي به صورت ساالنه برنامه گز ها وبانک كليه ضروري است و الزم است
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ها بايستي و آنها پس از ارزيابي گزيرپذيري بانک دننماي ارائه (بانک مركزي و صندوق ضمانت سپرده) لئوبه مقامات مس

مجمع اصالحات سازماني، حقوقي و مالي الزم را براي رفع موانع موجود به نهاد ذيربط ابالغ نمايند. در اين راستا، 

ل بانک، موسسه يا نهاد مذكور موظف است اصالحات مذكور را به طور كامل اجرا عمومي، هيات مديره و مدير عام

 نمايد.
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 هادي حيدري و ايمان نوربخش IFRS MBRI- PN -96014های مالی بین المللی درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت

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

 رضا یارمحمدی، رسول خوانساری،سید محمد حسن ملیحی MBRI-TR-96012  نامه صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوکدست

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

 های بانکداری و مالی اسالمیبررسی پژوهش
MBRI- SR -96011  

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

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

 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشسلسله نشست
MBRI-SR-96009  

سلسله نوزدهم گزارش تفصیلی جلسه  :های تجاریضاربه به تمام فعالیتسنجی تعمیم عقد مامکان

 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشنشست
MBRI-SR-96008  

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

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

 های تولیدیعوامل موثر بر هزینه مالی بنگاه
MBRI-PN-96005 

سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده، امینه 

 محمودزاده

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

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمغفول بهمالی واکاوی ظرفیت تأمین

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

 لیال محرابی، رسول خوانساری MBRI-RP-96001 بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی
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 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  

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

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

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

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

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

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 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 ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

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

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانکچارچوب گزارشگری مالی بان

 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 ایرانبانکداری سایهنگاری کالن
افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا محمد ارباب

 طاهری
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

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

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

 حیدری

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران اسالمی تورمطراحی اوراق بهادار 

 ینیانمجید ع 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

 مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود ،  MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

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

 محرابی

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسبهای سرمایهصورت عملکرد سپرده

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

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 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 مرکزی جمهوری اسالمی ایرانقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

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

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

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

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

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

 نادریان

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

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

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

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

 نجفی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

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

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

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

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

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

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

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

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

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

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

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

 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
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 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

 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 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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