
   7 و 6هاي  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادي     

 هاي اقتصادي  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادي 
  47 - 80 ، صفحات1391، شهریور و مهر 7 و 6هاي  شماره

  
  

   اسالمی دربرخی کشورهاي جهانيبانکدار
  

  1زاده خدیجه تقی
  

 ها ملزم شدند در مدت  بانک آناساس بر به تصویب رسید و   1362قانون بانکداري اسالمی در ایران در سال        
در کشور پاکستان بـراي رشـد   . بانکی خود را در قالب بانکداري بدون ربا انجام دهند سه سال تمام عملیات

هاي کامالً اسالمی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجـاد    تأسیس بانک یعنی بانکداري اسالمی سه استراتژي   
عملیات بانکداري اسالمی در هاي اسالمی، ایجاد یک باجه مخصوص  هاي تجاري به عنوان مکمل بانک      بانک

 عنوان طرح تحت طرحی 1993مالزي نیز در سال  ردر کشو. گرفتکار قرارهاي تجاري را در دستور تمام شعب بانک
 عملیات بانکداري اسالمی  بانک ملی مالزي با هدف انتشار جزئیات1996بانکداري بدون ربا به اجرا درآمد و در سال 

دهنـده خـدمات     را به عنوان الگو بـراي نهادهـاي بـانکی ارائـه        صورت مالی  )امه، حساب سود و زیان    ترازن(
 تأسیس 1997 شوراي ملی مشورتی بانکداري اسالمی مالزي در سال         ،همچنین. بانکداري اسالمی منتشر کرد   

 کشور انگلیس .توان نام برد می نظام بانکی کشور مالزي سیستم بانکداري دوگانه یا دو سویه از در نهایت .شد
 بانک ، بر این اساس. کشور غربی است که به تأسیس بانکداري خرد براساس قوانین اسالم اقدام نمودنخستین

 اردن، سـودان،    ،کـشورهاي دیگـر نظیـر مـصر       .  تأسـیس شـد    2004در سال    FSAاسالمی بریتانیا با تصویب     
بانکی خود هـستند کـه در   سعودي، بنگالدش و ترکیه نیز داراي یک یا چند بانک اسالمی در سیستم    عربستان

 و نگیرد و مبنی بر سه اصل تـسهیم سـود و زیـا    ها عملیات بانکی براساس قوانین شریعت انجام می        این بانک 
 اگرچه منظور از طرح مباحث بانکداري اسالمی .باشد اصلی مبتنی بر هزینه و دستمزد و اصل خدمات بدون بهره می

تواند براي نظام بانکی کشور راهگشا   تجربیات سایر کشورها می  لذا ، نیست در سایر کشورها الگوبرداري کامل از آنها      
د، گیري از این تجارب در طرح تحول نظام بانکی کشور تا حدي از ابهامات و مشکالت موجود کاسته شو باشد و با بهره

  .ته استهاي اسالمی در کشورهاي منتخب مورد بررسی قرار گرف لذا در این مقاله چگونگی فعالیت بانک
 
بانکداري اسالمی، پاکستان، مالزي، انگلیس، ارزیابی بانکداري اسالمی، عملکرد  :کلیدي هاي هژوا

 .هاي اسالمی بانک
  
  
  
  
  

                                                
  باشد معاونت امور اقتصادي میدر " مطالعات پشتیبان طرح تحول اقتصادي در حوزه تحول بانکی"این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی . 

  k.taghizadeh@yahoo.com                                                                                .المللی گروه مطالعات مالیه بین رئیس. 1
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 48    7 و 6 هاي سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادي 

  مقدمه. 1
کار کردنـد و  ی قریب به پنجاه سال پیش آغاز ب یعن1963بانک و نهادهاي مالی اسالمی ابتدا در سال     

. کـار کـرد   بآغـاز  بـانکی بـدون بهـره در مـصر     صورتب 2برانداز میت قم  بود که بانک پس زمانیآن  
 امـا  ، براي خود تأسیس نمایـد نیزهایی را  توانست شاخه انداز بود که می   بانک مذکور یک بانک پس    

به دلیل تهدیدهایی که از سوي سیستم مدیریتی کشور مـصر صـورت گرفـت مجبـور شـد در سـال              
هاي اسالمی و بانک  پاکستان توصیه شد که بانک در 1974سال  . لیت خود را متوقف سازد     فعا 1971

هـاي اسـالمی و نهادهـاي مـالی اسـالمی        مـیالدي انـواع بانـک   80در دهه . توسعه اسالمی ایجاد شود  
 ایـران و پاکـستان   ماننددر این زمان کشورهایی . نمودندعملیات خود را در کشورهاي اسالمی آغاز  
سـایر کـشورها نیـز    . آورنـد هاي بانکی به اجـرا در  بخشتصمیم گرفتند بانکداري اسالمی را در تمام   

  .هاي متداول و موجود به فعالیت بپردازند هاي اسالمی در کنار بانک اجازه دادند بانک
 سـوي  تـدریجی بـوده و از     نهادهاي مالی اسالمی   گیري   شکل یندا در پاکستان فر   قابل ذکر است که   

در .  سریع صورت گرفتـه اسـت  بسیارالی به نوع اسالمی هاي سنتی و نهادهاي م دیگر در ایران تبدیل بانک 
 در پنجاه کشور دنیـا  توجه اینکه نکته قابل.  به تصویب رسید1362ایران قانون بانکداري بدون ربا در سال     

نظیر آلبانی، الجزیره، استرالیا، باهاما، بحرین، بنگالدش، کانادا، مصر، فرانـسه، آلمـان، هنـد، ایتالیـا،              
هـاي اسـالمی و نهادهـاي مـالی اسـالمی بـه        ، روسیه، ترکیه و آمریکـا بانـک    گامبوراندونزي، لوکز 

  .فعالیت مشغول هستند
  

  تاریخچه بانکداري اسالمی. 2
انداز اسالمی در مصر تأسیس شـدند و پـس از آن دولـت مـصر اصـرار       هاي پس   بانک 1963در سال   

انـدازهاي    بانـک پـس  1968 در سـال  .ها نیز اعمـال گـردد      هاي تجاري بر این بانک     کرد قوانین بانک  
سـسه اسـالمی   ؤ بانک اجتمـاعی ناصـر بـه عنـوان یـک م     1971 شد و به جاي آن در سال تعطیلمصر  

  . تأسیس گردید
گردد چراکه در این سال قیمـت نفـت     باز می1974هاي اسالمی به سال  شروع واقعی کار بانک 

ن کـشورهاي عربـی، پاکـستان، ایـران و     هاي اسـالمی در میـا   از آن پس تاکنون بانک    . یافتافزایش  
خانه تأمین مالی کویـت   و   1975بانک اسالمی دوبی در سال       .اند آسیاي جنوب شرقی گسترش یافته    

 محمـدبن  ه تأسیس شدند، همچنین بانک اسالمی فیصل مصر و سودان توسـط شـاهزاد  1977در سال   
  . اندازي شدند  راه1978 و 1977 هاي فیصل سعودي در سال

                                                
1. MitGhamber 
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 49 برخی کشورهاي جهان بانکداري اسالمی در

ــران سیــستم عملیــات  مقامــات 1979 ســال  درانقــالب اســالمیپــس از   جمهــوري اســالمی ای
کـردن    شروع به اسـالمی 1980 پاکستان در سال  سپسبانکداري اسالمی را وارد بازار خود نمودند و         

. انـدازي شـدند     راه 1978هاي اسالمی اردن در سـال        بانک ، براین عالوه. سیستم بانکداري خود نمود   
عـالوه بـر   .  تأسیس گردیدنـد 1983 و بانک اسالمی قطر در سال  1981ین در سال    بانک اسالمی بحر  

  .  به وجود آمدند1983هاي مالی اسالمی مالزي و بنگالدش در سال  سسهؤ منخستین  موارداین
 فیلیپین به منظور رفع نیازهاي جمعیت مـسلمان ایـن کـشور توسـط دولـت            ه بانک امان  1973در سال   

 خانه تأمین مالی اسالمی 1983در سال  . وجود این بانک یک بانک کامالً اسالمی نبوداندازي شد با این  راه
المللـی   بانک اسالمی بین. اندازي شد که اولین تالش در این زمینه در دنیاي غرب بود     در لوکزامبورگ راه  

  .شدندگذاري اسالمی ملبورن استرالیا هم در این زمان تأسیس  دانمارك در کپنهاگ و شرکت سرمایه
 بهـره   هاي بانکـداري اعمـال شـدند و         فعالیت عودي قوانین شریعت در مورد تمام     در عربستان س  

هاي تجاري بهره ثابت و کـارمزد خـدمات را وضـع       بانک. کار گرفته نشد  ممنوع گردید اما مضاربه ب    
در سـال  . کردند که باعث شد بسیاري از مردم در عربستان از نحوه تفسیر قانون شریعت ناامید گردند 

یـک  . گذاري و بانکداري الرجحی یک مجوز بانکداري اسالمی دریافت کرد           شرکت سرمایه  1984
 شـعبه در عربـستان و   30سال بعد این گروه بانکداري به بزرگترین بانک اسـالمی دنیـا تبـدیل شـد و      

هـاي    یـک تـاجر عربـستانی گـروه بانـک     1985در سـال  . هایی در لندن، ژنو و بانکوك داشـت       شعبه
هایی در تونس  گذاري در لندن و بانک سالمی البرکه را تأسیس کرد که مالک یک شرکت سرمایه    ا

 در یـک فـضاي   1992المللی اسالمی البرکـه در لنـدن در سـال     موفقیت اولیه بانک بین  . و ترکیه بود  
  عنـوان یـک بانـک در لنـدن متوقـف شـد      پس از آنکه فعالیت البرکه به     . کامالً رقابتی چشمگیر بود   

  .گذاري فعالیت کنند هاي سرمایه توانستند به عنوان شرکت  میتنهاسسات بانکی اسالمی ؤم
 بـه  تنهـا کنند که مقبولیت سیستم بانکداري اسالمی        چنین استدالل می  ) 1999(ناصر و دیگران    

المللی بزرگ به سیستم بانکداري اسـالمی        هاي تجاري بین   بانک. شود هاي اسالمی محدود نمی    بانک
هـاي   دهنـد کـه باجـه    هاي اروپایی محصوالت مالی اسالمی ارائه مـی  اند و برخی بانک   مند شده  عالقه

هاي بانکداري سوئیس، شـرکت      ، شرکت HSBC1گذاري    بانک سرمایه   مانند شوند اسالمی نامیده می  
  ).2010عبدالرحیم، (المللی البرکه  گذاري حالل دوسویه، شرکت بین سرمایه

  
  
  

                                                
1. Hongkong and Shanghai Banking Corporation  
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 50    7 و 6 هاي سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادي 

  اي اسالمیه تأسیس بانک. 1جدول 
  

 نام بانک سال کشور
 بانک اسالمی مصر 1963 مصر

 بانک اجتماعی ناصر 1971 مصر

 بانک اسالمی دبی 1975 دبی امارت متحده عربی
 خانه تأمین سرمایه کویت 1977 کویت

 بانک اسالمی فیصل 1977 مصر
 بانک اسالمی فیصل 1978 سودان

 سیستم بانکداري اسالمی 1979 ایران
 سیستم بانکداري اسالمی 1980 انپاکست

 بانک اسالمی اردن 1978 اردن
 بانک اسالمی بحرین 1981 بحرین

 بانک اسالمی قطر 1983 قطر
 بانک اسالمی مالزي 1983 مالزي

 بانک اسالمی بنگالدش 1983 بنگالدش
 بانک امانا فیلیپین 1973 فیلیپین

 بورگخانه تأمین سرمایه اسالمی لوکزام 1983 دانمارك

 بانک اسالمی بین المللی دانمارك 1983 دانمارك/ کپنهاگ 
 شرکت سرمایه گذاري اسالمی 1983 ملبورن استرالیا

 شرکت سرمایه گذاري بانکی الرجحی 1984 بانکوك/ ژنو/ لندن/ عربستان سعودي

 گروه بانکداري اسالمی البرکه 1985 ترکیه/ تونس/ لندن

  .2010عبدالرحیم، : مأخذ
  

  جربه اجراي بانکداري اسالمی در کشورهاي منتخبت.3
  1 بانک توسعه اسالمی.3-1

. فعالیت خود را بطور رسمی آغاز نمود ) 1975 اکتبر   20( هجري قمري    1395 شوال   15این بانک در    
اي عضو و جامعـه اسـالمی   بور کمک به توسعه اقتصادي و پیشرفت اجتماعی کشوره  زهدف بانک م  

وظـایف بانـک مـشارکت در     .ر مشترك برطبق اصول شریعت اسالمی اسـت      طور انفرادي و نیز بطو    ب
هـا و مؤسـسات تولیـدي در کنـار تـأمین مـالی        هـاي بالعـوض بـراي پـروژه     سرمایه سهامداران و وام   

 بـراي  ویـژه هـاي   تأسـیس و اداره صـندوق  ، کشورهاي عضو براي توسعه اقتصادي و اجتماعی اسـت      
عـضو بـه همـراه     جوامع اسالمی در کـشورهاي غیر     به اهداف خاص شامل یک صندوق براي کمک      

هـاي   ها را قبـول کنـد و دارایـی    به بانک اجازه داده شده تا سپرده. تأسیس صندوق وجوه امانی است   
  .ود را به هر طریقی باال ببردخ

                                                
1. Islamic Development Bank (IDB) 
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 51 برخی کشورهاي جهان بانکداري اسالمی در

اي میـان   دار مسئولیت کمک به ترویج تجارت خارجی مخـصوص در کاالهـاي سـرمایه          بانک عهده 
  .کشورهاي عضو است

هاي فنی به کشورهاي عضو ارائه داده و امکانـات آموزشـی را بـراي پرسـنلی          ین بانک کمک  ا
سـاختن  بایـست تحقیقـاتی را بـراي قادر    مـی  .آورد هاي توسعه اشتغال دارند، فراهم می      که در فعالیت  

 عهـده دارنـد،   بـر هاي بانکی، مالی و اقتصادي در کشورهاي مسلمان براي مطابقت با شریعت          فعالیت
  .تر سازد ردهگست

هاي اسالمی در سراسر دنیـا نقـش فعـالی ایفـا کـرده              بانک توسعه اسالمی در امر تأسیس بانک      
هاي  خانه بانک اسالمی و 60بیش از ) 1975 -1995( سال از تاریخ تأسیس    20طوري که طی    باست،  

  .)1374میرجلیلی، ( است نمودهگذاري در کشورهاي مختلف جهان تأسیس   سرمایه–تأمین مالی
  

  تجهیز و تخصیص منابع. 3-1-1
کند به این معنا کـه کـشورهاي    بانک توسعه اسالمی براي تجهیز منابع از روش مشارکت استفاده می         

در واقـع سـهامداران بانـک شـمرده     کننـد و   اسالمی با پرداخت حق عضویت منابع بانک را تأمین می   
هاي عمرانـی کـشورهاي    رح ها و پروژهاین بانک براي تخصیص منابع و حمایت مالی از ط        .شوند می

  :کند هاي ذیل استفاده می عضو از روش
   ـ  هاي عام   بخشی از منابع را براي طرح       بانک وام بدون بهره صورت المنفعه کشورهاي عضو ب

 .کند  وام را دریافت میء کارمزد عملیات اعطاتنهاپردازد و  وام بدون بهره می

 گـذاري در   هـاي عمرانـی و سـرمایه    ن بـراي طـرح  کاالهاي مورد نیـاز مـشتریا   بانک   مرابحه
 .کند  میصورت مرابحه نسیه همراه با سود معین واگذارکشورهاي عضو را بصورت نقد خرید و ب

    عمرانی کشورهاي عـضو را تهیـه       هاي   هاي ثابت طرح   بانک، سرمایه  اجاره به شرط تملیک
 .نماید صورت اجاره به شرط تملیک واگذاري میکند و ب می

 ور را بـا قـرارداد   هـاي اقتـصادي سـودآ     بخشی از سرمایه مورد نیـاز فعالیـت   بانک تمشارک
 .شود  در سود حاصل با آنان شریک میشرکت تأمین کرده و

کند  را به قرارداد استصناع تأمین میآالت و کاالهاي مورد نیاز مشتریان  ماشینبانک استصناع. 

 هاي  ؤسسه اختیار مدرنابع مالی خود را بانک توسعه اسالمی، بخشی از م  خط اعتباري  ءاعطا
 کننـد  ءهـاي کوچـک تـسهیالت اعطـا     هـا بـراي پـروژه   دهـد تـا آن   هاي اسالمی قرار می   مالی و بانک  

 ).1389موسویان، (
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 52    7 و 6 هاي سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادي 

  هاي بانک توسعه اسالمی فعالیت. 2جدول 
  

 تخصیص منابع تجهیز منابع
 سود رابطه حقوقی نوع تسهیالت سود رابطه حقوقی نوع سپرده

ق عضویت ح
 کشورهاي اسالمی

 متغیر شرکت

  وام بدون بهره
  مرابحه

 اجاره به شرط تملیک

 مشارکت

 استصناع
  خط اعتباريءاعطا

  قرض بدون بهره
  بیع

  اجاره
  شرکت
  استصناع
 وکالت

  کارمزد
  معین
  معین
  متغیر
  معین
 معین

  .1390موسویان، : مأخذ
  

   بانکداري اسالمی در پاکستان.3-2
 1977 در سـپتامبر  پیش از ایـن .  آغاز گردید1979ستم بانکی پاکستان از سال  کردن سی  روند اسالمی 

بینـی   وظیفه تهیه و تدوین طرحی منطبق بر شریعت اسـالمی بـراي اقتـصاد کـشور بـه شـوراي جهـان             
 شورا گروهی از اقتصاددانان و خبرگـان امـور   1977بنابراین، در نوامبر    . اسالمی پاکستان واگذار شد   

بینـی    بـه شـوراي جهـان   1980اعضاي هیأت یاد شده گزارش خود را در فوریـه  .  کردبانکی را تعیین  
در جهـت تطبیـق کامـل گـزارش یـاد شـده بـا اصـول اسـالمی، شـورا              . اسالمی پاکستان تسلیم کرد   

 گزارش شدن کامل آن اصالحات و تعدیالت الزم را در آن معمول و پس از حک و اصالح و آماده
  ).1374میرجلیلی، ( به ریاست جمهوري پاکستان ارائه نمود 1980آماده شده را در ژوئن 

کـه   -پس از اعالم دولت پاکستان مبنی بر ممنوعیت انجام معامالت ربوي در تمـام نظـام مـالی         
در همـاهنگی بـا دسـتورات    . اساس نـرخ بهـره ممنـوع گـشت         بانکداري بر  -شد  ها نیز می    شامل بانک 

هـاي تجـاري و نیـز یـک      هاي مجزایی در بانک  باجه 1980 دولت پاکستان در ژانویه      سويصادره از   
طـی  .  تأسـیس گردیـد  PLS(1(بانک خارجی براي سپرده براساس روش مـشارکت در سـود و زیـان          

 بـه عمـل آمـد کـه ایـن      ربـوي ه منظور ایجاد ابزارهاي جدیـد غیر     اقداماتی ب  )1980-1982(هاي   سال
هـاي وابـسته بـه دولـت، اسـناد        نماینـدگی  عملیات خرید و فروش کاالهاي دولتـی و        اقدامات شامل 

سسه اعتبـاري تخصـصی کـه     ؤگذاري در سهام در امر مشارکت، پرداخت وام به م          صادراتی، سرمایه 
دهـی براسـاس اصـول مـشارکت،      ربوي تغییر داده بودنـد، وام هاي خود را به عملیات غیر     قبالً فعالیت 

بدین .  اقدامات جدید به اجرا درآمد 1985یه  در اوایل ژانو  . باشد اجاره به شرط تملیک و مضاربه می      
  ).1385زاده،  حسن(ترتیب اولین مرحله تطبیق کل نظام مالی با موازین اسالمی تکمیل گردید 

                                                
1. Profit and Loss Sharing  
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 53 برخی کشورهاي جهان بانکداري اسالمی در

سـسات بخـش خـصوصی از جملـه     ؤهـاي اعطـایی بـه م      در اوایل آوریل همـان سـال تمـام وام         
 اسـالمی بایـد براسـاس    هـاي    هاي مشخص محدود گردیده و پـس از آن بانـک           اشخاص نیز به روش   

  ).1377هدایتی، (پرداختند   به اداره سیستم بانکی خود میقواعد مشخص شده در چارچوب شریعت
گیـر  کزي این کشور سه استراتژي را بطور پی     براي رشد بانکداري اسالمی در پاکستان بانک مر       

  :در دستورکار خود قرار داده است
 رکت بخش خصوصیهاي کامالً اسالمی نوپا با مشا تأسیس بانک  
 هاي اسالمی هاي تجاري به عنوان مکمل بانک ایجاد بانک  
 هاي تجاري ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداري اسالمی در تمام شعب بانک 

 بانک مرکـزي پاکـستان جزئیـات و    2001هاي کامالً اسالمی در اوایل دسامبر سال   در راستاي بانک  
  .ی منطبق با اصول اسالمی در بخش خصوصی را منتشر کردهاي تجاري اسالم معیارهاي تشکیل بانک
 قوانین جدیدي به تصویب رسید و   2002هاي تجاري مکمل در چهارم نوامبر        براي ایجاد بانک  

 قوانین بانکداري به عنـوان اصـول پذیرفتـه شـده در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه             23بعدها در بخش    
 تماماً براساس دسـتورات اسـالم تأکیـد    بایست میترین اصل آن این است که عملیات بانکداري      مهم

هـاي تجـاري اجـازه یافتنـد کـه در کنـار عملیـات           بر همـین مبنـا بانـک      . شده در قرآن و سنت باشد     
  ).1385طاهري، (بانکداري اسالمی به فعالیت بپردازند 

 هـاي قـانونی و    هاي تجـاري بـا دسـتورالعمل       هاي مستقلی در داخل هر یک از بانک        ایجاد باجه 
شیوه جداسـازي سـرمایه بانکـداري اسـالمی از سـرمایه      . الزامات مورد نیاز مورد پیگیري قرار گرفت  

هـا و تهیـه ملزومـاتی ماننـد       هاي تجاري نیز در پاکستان مورد توجـه قـرار گرفـت، زیرسـاخت              بانک
  .هاي آموزشی نیز در این زمینه موردنظر بوده است برنامه

هاي بانکداري اسالمی از حساب خود بانک متمایز    سپرده ها باید مطمئن شوند که حساب      بانک
هـاي بانکـداري    هـا و بخـش   ها و درآمـد باجـه   ها، تعهدات، هزینه   بوده و آمارهاي معامالت و دارایی     

قواعدي کـه   ).1385طاهري، (طور شفاف اعالم شود   زان موجودي و ذخیره نقدي آنها ب      اسالمی و می  
تـوان ارائـه    تسهیالت پذیرفته شده است را در چهـار گـروه مـی    ءهاي اسالمی براي اعطا توسط بانک 

  ):1385زاده،  حسن( کرد
  1اصل تسهیم سود و زیان −
  2اصل مبتنی بر هزینه و دستمزد −

                                                
1. Profit and Loss Sharing 
2. Fees Based 
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 54    7 و 6 هاي سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادي 

 1اصل خدمات بدون بهره −

 2اصل تابعه کمکی −
 

  در نظام بانکداري پاکستان ) تخصیص منابع(هاي تأمین مالی  شیوه. 3-2-1
  ).1385 سلطانی،  وهزاد حسن(پذیرد  هاي زیر انجام می اري پاکستان به روشتأمین مالی در نظام بانکد

    دادهـا در   ایـن قرار  (سـهمی، مـشارکت در اجـاره        دار، مـشارکت     مشارکت، گواهی مـدت
  ).پذیرد چاچوب اصل تسهیم در سود و زیان صورت می

             اجـاره،  خرید دین، خرید اوراق تجاري، قرارداد بیع متقابل، فروش اقـساطی، تـأمین مـالی 
دادها براساس اصل این قرار( بدون بهره با کارمزد هاي اجاره به شرط تملیک، تأمین هزینه توسعه وام      

  ).پذیرد مبتنی بر هزینه و دستمزد صورت می
 بدون بهرهخدماتبراساس (الحسنه  قرض ( 

  :باشد هاي تأمین مالی در پاکستان به شرح ذیل قابل تعریف می ترین روش مهم
   3مضاربه

   شارکتم
  4دار مشارکت هاي مدت گواهی

  5مشارکت سهامی
  اجاره و اجاره به شرط 

  فروش اقساطی و خرید 
   الحسنه قرض

  
  هاي تجهیز منابع مالی  روش. 3-2-2

هـا   گـذاري و سـایر انـواع سـپرده         هاي ثابت و سرمایه    انداز، سپرده  هاي پس  هاي جاري، سپرده   حساب
هـاي   سـپرده . گیرنـد   پولی در پاکستان مورد اسـتفاد قـرار مـی   هایی هستند که براي تجهیز منابع  روش

هـا بیـشتر شـبیه بـه سـهام       اینگونـه سـپرده   . هـا هـستند    ترین منبع مالی بـراي بانـک       گذاري مهم  سرمایه
  ).1385زاده و سلطانی،  حسن(انداز  دار و پس هاي معمولی مدت ها هستند تا به سپرده شرکت

  

                                                
1. Free Services 
2. Amcillary Principl 
3. Muzarabah 
4. Participation Time Certificates (PTCs) 
5. Equity Participation 
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 55 برخی کشورهاي جهان بانکداري اسالمی در

  سالمی در پاکستان وضعیت صنعت تأمین مالی ا. 3-2-3
 : باشد میهاي کلیدي به شرح ذیل   شامل درس1980تجربه پاکستان از دهه 

 بایـد اجـازه داده شـود کـه ایـن            و توسعه صنعت تأمین مـالی اسـالمی        در راستاي مقبولیت   −
  .صنعت روند تدریجی و تکاملی خود را طی کند

جـاي  پذیري ب حاصل شود انعطاف  براي اینکه با تغییرات مورد نیاز در یک بازار پویا تطبیق             −
  .شود سختگیري توصیه می

بازارها و مشتریان باید به تطابق صنعت تأمین مالی اسالمی با شریعت اعتماد داشته باشند تـا           −
 .سالم بودن سیستم تضمین گردد

انـدازي    سهامداران مورد بحث شامل قانونگـذاران و صـنعت بایـد بـه خـوبی بـراي راه           تمام −
 . شده و آماده باشندسیستم جدید تجهیز

انـدرکار ایـن صـنعت     هاي ارزشمندي که توسط سیاسـتگذاران و افـراد دسـت        تجارب و درس  
از .  در پاکستان کمـک کـرده اسـت   1990اندازي مجدد بانکداري اسالمی در دهه   به راه بدست آمد 

ولتـی   معرفی سیاست بانکداري اسالمی یکی از عوامل مهم استراتژي بخش مالی بانـک د          2001سال  
عت تـأمین مـالی مرسـوم      در این سیاست بانکداري اسالمی به اندازه توسعه صـن         .  بوده است  1پاکستان

بانـک دولتـی پاکـستان    . سـت صورت مستمر و تدریجی ارتقاء یافته ا و بطور یکپارچه با آن ب     ) سنتی(
 ایـن   . اسـت  نمـوده گذاري المیـزان صـادر       هاي اسالمی مستقل و بانک سرمایه       براي بانک  مجوزهایی

 بانک اسالمی پاکـستان اسـت       نخستینکند و    گذاري اسالمی فعالیت می    بانک به عنوان بانک سرمایه    
هـاي سـنتی     بانک دولتی پاکستان بـه بانـک  ،به عالوه. که از بانک دولتی پاکستان مجوز گرفته است  

ات مـالی   و خـدم  باشـند  یا واحدهاي تابعه اسالمی داشته    سیس کنند دهد شعبات اسالمی تأ     اجازه می 
  .ارائه دهنداي  گستردهاسالمی 

 اسـت تـا   نمـوده بانک دولتی پاکستان یک مکانیزم جامع و قوي براي مطابقت با شریعت ارائـه         
ایـن مکـانیزم سـه رکـن     . گذاران به صنعت بانکداري اسالمی را جلب کنـد  اعتماد مشتریان و سرمایه   

هـا و همچنـین    هـا و دسـتورالعمل     ت شریعت در بانک دولتـی پاکـستان سیاسـت         أیک هی ارد  اصلی د 
ها آنهـا را    بانکمشاورین شریعت در تمام  کند،    معیارهاي مناسب براي مشاورین را تعیین و تأیید می        

نند ک د خدمان مالی اسالمی را تأمین میخاطر مشتریان در مور کنند و آسایش هدایت می) ها را بانک(
  .سیستم حسابرسی شریعتو 

                                                
1. The State Bank of Pakistan (SBP) 
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 56    7 و 6 هاي سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادي 

ل توافقنامه و قرارداد براي شیوه اصلی تأمین سـرمایه اسـالمی ارائـه            مد 9بانک دولتی پاکستان    
هـا مـشخص نمـوده     هاي حسابرسی مطابق با شریعت را نیز بـراي بانـک          و همچنین دستورالعمل   نموده

  .ت شریعت به تصویب رسیده استأ آنها با رأي و نظر هیتمام است که ابتدا
 شعبه به ارائه خدمات 170اي متشکل از     تی با شبکه   بانک سن  13 و   1 بانک کامالً اسالمی   ششامروزه  

) 2007تا پایان مارس ( میلیارد روپیه است 135هاي اسالمی نزدیک به  هاي بانک مجموع دارایی. پردازند می
 درصد سهم بازار را در اختیار دارند 4/2 و 9/2هاي اسالمی به ترتیب  گذاري ها و سرمایه که سپرده در حالی

  ).2007اختر، (
  

  بانکداري اسالمی در مالزي. 3-3
طور مجزا در کنار مقـررات بانکـداري ربـوي     می و قوانین بانکداري اسالمی ب     در مالزي مقررات اسال   

 به نام بانک اسالمی مـالزي برهـاد   1983در مالزي نخستین بانک اسالمی در اول ژوئیه  . حاکم هستند 
)BIMB (    اتکـایی شـد  ک دهه فعالیت، نهاد بانکی قابل این بانک پس از ی. نمودفعالیت خود را آغاز 

جاد نظـام  هدف بلندمدت بانک مرکزي مالزي ای    . سر کشور گسترش یافت   و حوزه فعالیتش در سرتا    
 هر نظام بـانکی دیگـر    و مانندطور موازي با نظام بانکی متعارف فعالیت کند   بانکی اسالمی است که ب    

 : کند شرط زیر را تأمین بودن باید سه سالمی براي معتبرنظام بانکداري ا

 تعامل با بازار مینأ تاي وسیع از خدمات،  عرضه گستره شتن تعداد زیادي مشتري و شعبه،       دا 
هـاي اجتمـاعی و اقتـصادي اسـالمی         نظام بانکـداري اسـالمی بایـد بـا ارزش          ،همچنین. اسالمی پولی 

  ). 1385نیا،  آذري(سازگار بوده و در صورت و معنا اسالمی باشد 
 به "طرح بانکداري بدون ربا"عنوان  تحت بانک مرکزي این کشور طرحی را 1993رم مارس در چها
می  بانکداري اسال بانک مرکزي مالزي با هدف انتشار جزئیات عملیات1996در اکتبر سال  . اجرا درآورد 

نـده  ده ن الگو براي نهادهـاي بـانکی ارائـه   اي را به عنوا     صورت مالی  )ترازنامه و حساب سود و زیان     (
بـه   ، شوراي مشورتی بانکـداري اسـالمی   بانک مرکزي مالزي.خدمات بانکداري اسالمی منتشر کرد

  .  تأسیس کرد1997در اول مه  عنوان باالترین نهاد براي نظارت بر بانکداري اسالمی
 
 

                                                
1. Islamic Banking System (IBS) 
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 57 برخی کشورهاي جهان بانکداري اسالمی در

کار خود را در  1 دومین بانک اسالمی مالزي با نام بانک معامله مالزي برهاد       1999در اول اکتبر    
 و 2"بانک بومیپوترا برهـاد "بانک یاد شده در اثر ادغام دو بانک تحت عناوین        . ن کشور آغاز کرد   ای
  ).1385نیا،  آذري( تأسیس شد 3"بانک تجاري برهارد"

  
  تجهیز و تخصیص منابع مالی در بانکداري اسالمی مالزي. 3-3-1

  :زهاي تأمین مالی در نظام بانکداري اسالمی در مالزي عبارتند ا شیوه
  )بر اساس اصل تسهیم سود و زیان( مشارکت -مضاربه −
   وکالت، حواله، اجرت، فروش اقساطی دین، اجاره به شرط تملیک، کفالتمرابحه، اجاره، خرید −
 )بهاي خدمات (الحسنه قرض −

 )اصل تابعه یا کمکی (ودیعه -رهن −

کنـد کـه بـا     یمالزي از چند مفهوم بانکداري اسالمی در طرح بانکداري بـدون ربـا اسـتفاده مـ             
 با مفاهیم مورد استفاده در عقود اسـالمی بانکـداري بـدون ربـا در      هاي اسمی در عنوان     وجود تفاوت 

هـایی در نحـوه بکـارگیري مفـاهیم در ایـن دو نظـام         تفـاوت ،با این حال. باشد ایران ماهیتاً منطبق می  
م بانکداري اسالمی مالزي بـه   لذا سایر مفاهیم استفاده شده در نظا ،شود بانکداري اسالمی مشاهده می   

  ):1384فرجی، (باشد  شرح ذیل می
   ودیعه با ضمانت) الف

 مضاربه) ب

  مشارکت) ج
  مرابحه) د

   بیع دین) هـ
  استجار) و

  
  تجهیز منابع در بانکداري اسالمی مالزي. 3-3-1-1

  .شوند میاز نظر شرعی منابع وجوه در سیستم بانکداري اسالمی مالزي عمدتاً به دو دسته تقسیم 
  .باشند انداز می هاي جاري و پس هاي منطبق بر عقد ودیعه که شامل حساب حساب) الف

  .باشند گذاري می هاي سرمایه هاي منطبق بر عقد مضاربه که موسوم به حساب حساب) ب

                                                
1. Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) 
2. Bank Bumiptra Malaysia Berhard (BBMB)  
3. Bank of Comerce Malaysia Berhard (BOCB) 
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 58    7 و 6 هاي سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادي 

 بانـک  مالزي این اسـت کـه    توجه در بررسی منابع و مصارف طرح بانکداري اسالمی           نکته قابل 
  . تسهیالت متنوع به متقاضیان داراي اختیار بیشتري استءنابع مالی جهت اعطادر استفاده از م
را مـورد  ) انـداز  جـاري و پـس  (تواند به صالحدید خود کلیه وجوه حاصل از عقود ودیعـه      بانک می 

 عقـد مـضاربه در   ،همچنـین . باشـد  استفاده قرار دهد و تنها ملزم به تطابق تأمین مالی با اصـول شـریعت مـی       
تـري دارد و بـه مـصارف بازرگـانی و محـدودیت زمـانی منحـصر           گذاري معناي وسیع   ي سرمایه ها حساب

  :هاي بانکداري اسالمی از نظر شکلی شامل موارد زیر هستند  انواع حساب،بر این اساس. شود نمی
 حساب جاري −

 انداز هاي پس حساب −

 گذاري عام هاي سرمایه حساب −
  

 می مالزيتخصیص منابع در بانکداري اسال. 3-3-1-2

باشد  در طرح بانکداري اسالمی مالزي به شرح ذیل می )  تسهیالت ءو اعطا (گذاري   هاي سرمایه  روش
  ):1384فرجی، (

   گذاري دولتی خرید اوراق سرمایه) الف
 گذاري در سهام سرمایه) ب

  ها تأمین مالی پروژه) ج
  تملک دارایی) د

  تأمین مالی امور بازرگانی) هـ
 

  لی قابل انتقال بانکداري اسالمی در مالزيابزارهاي ما. 3-3-2
هـاي مـالی واجـد شـرایط را از      هـاي تجـاري و شـرکت    ها امکان استفاده بانـک  ابزارهاي قابل انتقال سپرده 

گـواهی بـدهی قابـل انتقـال     ابزارهاي فوق شامل دو دسته . سازد اندازهاي داخلی عموم مردم فراهم می      پس
اساس مفهوم اسالمی  بر NIDC. باشند  میINID(2(ها   تقال اسالمی سپرده  ابزارهاي قابل ان   و   1(NIDC)اسالمی

هر دوي این ابزارها توسط شوراي . اند  ایجاد شده"مضاربه"براساس مفهوم اسالمی  INID و "بیع ثمن اجل"
  ).1384فرجی، (اند  مشورتی شریعت و بانک مرکزي مالزي مورد تأیید و حمایت قرار گرفته

  
  
  
  

                                                
1. Negotiable Islamic Debt Certificat (NIDC) 
2. Islamic Negotiable Instruments of Deposit (INID) 
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 59 برخی کشورهاي جهان بانکداري اسالمی در

  ه ابزارهاي تأمین مالی در ایران و مالزي مقایس. 3-3-3
ـا هـدف هـر    ،نماینـد  سسات بانکداري خود اجـرا مـی  ؤچه در کشور ایران و مالزي اصول شرعی متفاوتی را در م          اگر  ام

ـالزي بـه شـرح         . هاي بانکی است   دو کشور حذف ربا از فعالیت      اصول شرعی قابل اجرا در بانکـداري کـشور ایـران و م
  ).1384 فرجی،(باشد  ذیل می

  
  اصول شرعی قابل اجرا در کشور ایران و مالزي. 3جدول

  

 کشور ایران کشور مالزي اصول شریعت

 P&L sharingمشارکت در سود ) الف
  مضاربه

 مشارکت

  مشارکت مدنی
  مشارکت حقوقی

  سرمایه گذاري مستقیم
  مضاربه
  مزارعه
 مساقات

ه موجب دریافت هزینه و کارمزد مبادالتی ک) ب
 Fees or Charged Based. شود می

  مضاربه
  فروش اقساطی

  خرید دین
  اجاره به شرط تملیک

  وکالت
  کفالت
  حواله

 )AL – Ujr(االجر 

  سلف
  فروش اقساطی

  جعاله
 اجاره به شرط تملیک

 الحسنه قرض الحسنه قرض الحسنه قرض) ج

 اصول تبعی) د
  رهن

 ودیعه پر ضمانت
- 

  .1384فرجی، : مأخذ
  

   ابزارهاي تأمین مالی در بانکداري اسالمی مالزي بررسی وضعیت. 3-3-3-1
 عـدد،  9هـاي اسـالمی    بانـک ؤسسه مالی در مالزي شـامل        م 27 تعداد   2006بطور کلی تا پایان ژوئن      

انـد و نـسبت     عدد فعال بوده6سسات تنزیل ؤ عدد، م4هاي بازرگانی     عدد، بانک  8هاي تجاري    بانک
 درصـد  7/53سسات مالی در مـالزي بـالغ بـر    ؤهاي م اراییهاي اسالمی به کل د هاي بانک کل دارایی 
  ).1388قضاوي، (بوده است 
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 60    7 و 6 هاي سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادي 

   به تفکیک عقود2006هاي اسالمی مالزي در پایان ژوئن  تسهیالت بانک. 4جدول 
  

 درصد از کل نوع عقد
 7/51 فروش اقساطی

 9/29 اجاره
 1/0 مضاربه

 5/1 استصناع
 8/16 سایر

 100 جمع

  .1388اوي، قض: مأخذ
  

  ترکیب تسهیالت اعطایی بانک اسالمی برهاد مالزي . 5جدول
  ) درصد-میلیون رینگیت(

 نوع قرارداد 2008مارس  2007ژوئن 
 سهم از کل میزان سهم از کل میزان

 8/53 3/5539 4/59 9/5871 فروش نسیه

 4/5 4/560 2/4 3/415 خرید و فروش متقابل

 7/2 0/275 6/1 9/157 اجاره

 1/0 0/10 9/1 4/184 اجاره به شرط تملیک
 2/0 6/17 2/0 2/18 مضاربه

 9/16 5/1743 6/12 0/1249 فروش اقساطی

 0/0 0/0 5/0 0/50 مشارکت

 8/14 4/1520 8/12 7/1267 خرید و فروش متقابل نقدي
 9/5 4/605 5/6 0/639 استصناع

 3/0 3/32 4/0 0/35 سایر عقود

 100 9/10303 100 3/9888 جمع کل

  .1388قضاوي، : مأخذ
  

  ترکیب تسهیالت اعطایی بانک اسالمی معامالت مالزي. 6جدول 
  ) درصد-میلیون رینگیت ( 

 نوع قراردادها 2005 2004
 سهم از کل میزان سهم از کل میزان

 7/40 1/1691 7/46 4/1349 فروش نسیه

 6/1 4/65 2/1 7/35 اجاره

 0/17 3/706 1/4 7/119 اجاره به شرط تملیک

 0/15 2/621 7/14 5/423 خرید و فروش متقابل
 8/21 3/905 34 7/693 فروش اقساطی

 0/0 2/0 0 0/3 مشارکت

 0/0 2/1 1/0 5/1 مضاربه

 8/3 2/156 0/9 0/259 استصناع
 2/0 1/7 2/0 5/4 قرض الحسنه

 100 0/4154 100 4/2887 جمع کل

  .1388قضاوي، :      مأخذ               
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 61 برخی کشورهاي جهان بانکداري اسالمی در

  بانکداري اسالمی در انگلستان . 3-4
افزون این شـیوه بانکـداري   در بریتانیا همسو با مقبولیت روز   مایل به بانکداري و تأمین مالی اسالمی        ت

 انـداز در بریتانیـا    میلیون مسلمان با تقریباً حدود یک میلیارد پونـد پـس        3حدود  . باشد در سایر کشورها می   
ار پونـد درآمـد سـاالنه     هـز 30 درصد آنها بیش از 25شود حدود  اقامت دائم دارند و تخمین زده می   

پونـد    میلیـون 600 ساالنه بیش از یک میلیون مسلمان از لندن بازدید و حـدود          ،همچنین. داشته باشند 
ترین بخش بانکداري اسالمی را در اتحادیه اروپا داشـته و   ترین و پیشرفته   بریتانیا فعال . کنند هزینه می 

  ).2010م، عبدالرحی(باشد  دروازه ورودي تأمین مالی اسالمی می
 کشور غربی است که به تأسیس بانکداري خرد براسـاس قـوانین اسـالم اقـدام       نخستینانگلیس  

انگلـیس بوسـیله    .  تأسـیس شـده اسـت      2004در سـال     FSAبانک اسالمی بریتانیـا بـا تـصویب         . نمود
هاي سنتی آسیاي مرکزي که محصوالت بانکداري اسالمی       المللی و بزرگترین بانک     هاي بین  شرکت

  ).2008احمد، ( به یک مرکز مالی مهم تبدیل شده است کنند  در انگلیس و سایر کشورها ارائه میرا
هـایی نظیـر رشـد     هـاي گذشـته در زمینـه    هاي اساسی در تأمین مـالی اسـالمی در سـال       پیشرفت

 در خلیج فارس و همچنین در لنـدن  گذاري اسالمی هاي سرمایه  به خصوص بانک  هاي جدید   ؤسسهم
ه و تأثیر این سیستم مالی جدید کامالً فراتـر از خاورمیانـه و کـشورهاي مـسلمان بـوده          صورت گرفت 

 بانک گیـت هـاوس در لنـدن تأسـیس           اروپا مالیهاي جدیدي نظیر خانه تأمین       سسهؤنه تنها م  . است
المللـی و   کـه بخـش اسـالمی بانـک بـین       کنـگ     گذاري هنگ   سرمایه بلکه بخش امانه بانک      ،اند شده

رتبـه آن   در حالی که ،رسیده است) سسه مالی اسالمی برترؤ م500(رتبه دهم فهرست بنکر   بزرگ است به    
 درصـدي داشـت   2/56کننـده   در سال گذشته چهاردهم بود در ضمن دارایی هاي مطابق با شریعت آن نیز رشـد خیـره       

  ).2010عبدالرحیم، (
دي، مالکیـت و شـعب   بنـ   نوع، طبقـه 1997هاي اسالمی انگلیس از سال       تعداد بانک  )7(جدول  

  ).2010عبدالرحیم، (دهد  آنها را نشان می
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   7 و 6هاي  سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادي     

  هاي اسالمی در انگلیس رشد بانک. 7جدول 
  

 سسهؤم/ نام بانک 

مجوز 
تأسیس از 
مقامات 
خدمات 

مالی 
 انگلیس

 شعبه مالکیت طبقه بندي نوع

AUBUK بانک متحد االهلی
معروف به بانک متحده (انگلیس 

PLSکویت ( 

1997 
باجه 
 یاسالم

 2عملیات نیمه مستقل رهن اسالمی رهن وام مسکن اسالمی
Bakerstreet 

 لندن

شعبه  (HSBCبانک امانه 
 ) جهانیHSBCاسالمی 

1998 
باجه 

 اسالمی

 حساب -وام مسکن اسالمی ) رهن(
 اسالمی

هایی در  شبکه جهانی با شعبه
UAE ،UK ،US و مالزي 

اداره مرکزي در 
 شعبه هاي –دوبی 

HSBCانگلیس  

UNB) 2001 )بانک بین المللی 
باجه 

 اسالمی
وام مسکن ( رهن –بانک اسالمی 

 )اسالمی
سهامداران شخصی با حمایت 

 دو بانک مهم پاکستان

 - بیرهنگام-لندن
 -منجستر 
 -برادفورد

 گالسکو وایلقورد

شرکت بانکداري (البرکه 
 )عرب

2003 
کامالً 
 اسالمی

گذاري اسالمی   سرمایه –بانک اسالمی 
 اسالمی) وام مسکن(هن  ر–

ABCشرکت (المللی   بین
 )بانکداري عرب

 لندن

IBB) 2004 )بانک اسالمی بریتانیا 
کامالً 
 اسالمی

گذاري   سرمایه–بانک اسالمی 
 اسالمی) وام مسکن(اسالمی رهن 

ابتدا بوسیله سهامداران شرکت 
شروع ) فارس(انگلیس و خلیج 

شد و بعد افزایش سرمایه دارد 
اولیه عمومی در توسط عرضه 

انگلیس و بخش خصوصی در 
 خاورمیانه

اولین شعبه در 
 اداره -ادوارد رود 

مرکزي در بیرمنگام 
هایی در  و شعبه

 لندن و منچستر

 حساب –لویدز تی اس بی 
 اسالمی

2004 
باجه 

 اسالمی
 گروه بانکداري لویدز بانک اسالمی

  در هر شعبه لویدز 
 تی اس بی

EII) گذاري بانک سرمایه 
 )اسالمی اروپا

2006 
کامالً 
 اسالمی

 گذاري اسالمی سرمایه

براساس افراد و ) فارس(خلیج 
نهادها شامل تعدادي از 

بانکهاي اسالمی همچنین افراد 
 و شرکتها در اروپا

اداره مرکزي در 
لندن دفتر نمایندگی 

 در برین

EFH) 2008 )خانه مالی اروپا 
کامالً 
 اسالمی

 لندن )بانک اسالمی قطر(  QIB گذاري اسالمی سرمایه

وجوه (صندوق شرعی کودکان 
 )CTFسپرده کودك 

2008 
محصول 
 اسالمی

 صندوق سپرده شریعت کودك
) متقابل(صندوق مشترك 

 کودك انگلیس
 کنت

 2008 کیت هاوس بنک
کامالً 
 اسالمی

 گذاري اسالمی سرمایه

KSCC) خانه مالی کویت (
اخیراً متصل شده به منطقه یورو 

 )مرکز مالی پاریس(پاریس 
 لندن

  .2010عبدالرحیم، : مأخذ
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 63 برخی کشورهاي جهان بانکداري اسالمی در

 بانـک سـعودي    ماننـد انـد  هاي بانکداري اسـالمی بـاز کـرده      هاي مهم انگلیس باجه    عمده بانک 
گـذاري   بانـک سـرمایه  المللی در بخش مالی از قبیل  آمریکا، بانک سعودي بریتانیا به مانند فعاالن بین   

  .اند  اسالمی تأسیس کرده، واحدهاي بانکداري1بانک شهرکنگ و  هنگ
 خدمات بانکداري اسالمی را بـراي بـرآوردن تمـام نیازهـاي مـشتریان رو بـه                 2لوید تی اس بی   

هاي جاري اسالمی و تأمین مالی مسکن که کامالً منطبق  حساب.  توسعه داده استیسازدیاد در انگل  
.  قابـل اسـتفاده هـستند     ها در سراسر کشور    اند در شعب مختلف بانک     با شریعت اسالمی طراحی شده    

پردازند و این مشتریان هیچ تسهیالتی بیش از اعتبارشان     ها به دارندگان حساب جاري بهره نمی       بانک
بانک حداقل از یک روش قرارداد مشارکت ) وام مسکن(براي تأمین مالی مسکن . کنند دریافت نمی

  .کند یا اجاره براي تکمیل مالی قرارداد خرید استفاده می
زیادي در بخش بانکداري اسالمی دارد کـه       ) همکاري(سهم  کنگ    گذاري هنگ   سرمایهبانک  

کـه مـسلمانان زنـدگی     ییجـا (خدمات مالی اسـالمی در سراسـر جهـان اسـت        ) ارائه(هدف آن تهیه    
  ).کنند چه در کشورهاي اسالمی چه در کشورهاي غیراسالمی می

را ارائـه   اسـالمی   هاي جاري  ب رهنی و حسا   هاي  وام خدماتکنگ    گذاري هنگ   بانک سرمایه 
 بانـک  هبخـش امانـ  تـوان بـه    عالوه بر این بانک حـضور فعـالی در ایـن زمینـه دارد کـه مـی             ،کند می

  :باشند  زیر میيها این خدمات داراي ویژگی .نموداشاره  3کنگ گذاري هنگ سرمایه
  گذاري در قالب قرارداد مرابحه حساب سرمایه −
   ثابت خدماتهاي امانه مبتنی بر کارمزد کارت −
 تأمین مالی مسکن و اتومبیل در مفهوم اجاره −

  4مبتنی بر تئوري وقف) وام شخصی(وام خرد  −

 )بیمه اسالمی(تکافل  −
 

  هاي تجهیز و تخصیص منابع مالی  روش. 3-4-1
ارائـه  ) خزانـه (هـاي سـپرده بلندمـدت         انـداز، حـساب    هاي پـس   بانک اسالمی بریتانیا خدمات حساب    

گـذاري   ها را در تجارت و فعالیت مورد قبول شـریعت اسـالمی سـرمایه     این پولبانک فوق . نماید می
هـا بـه     بانـک ،همچنـین . شـود  گذاري بین مشتریان و بانک تقسیم مـی      سود حاصل از سرمایه   . کند می

 تنباکو و الکل اجتناب نمایند این مانندهایی  دهند از فعالیت گذاران غیرمسلمانی که ترجیح می سرمایه
                                                
1. City Bank 
2. Lloyd Tsb 
3. HSBC Amanah 
4 Tawrraq 
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 .ل استفاده هستندباساس تنظیم کارمزد متغیر قانیز بر) خرد(هاي شخصی  وام. نمایند ا نیز عرضه میخدمات ر
  :دهند که عبارتند از هاي اسالمی انگلیس محصوالت مالی مختلفی ارائه می بانک

 IBBهاي مسکن امانه، تأمین مالی مسکن، برنامه خرید مسکن  وام خرید مسکن، تأمین سرمایه −

  .هاي رهنی اسالمی هستند که همگی وام
 آموزي اسالمی، تأمین سرمایه شخصی حساب امانه اسالمی، حساب دانش/ انداز حساب جاري، پس −

، سهام خصوصی و مشاوره )حساب مشترك اسالمی(مالی اسالمی  شده، تأمین مالی تضمین تأمین −
ژه، تـأمین مـالی تجـارت،     ها، تـأمین مـالی پـرو       گروهی، مشاوره در زمینه قوانین شریعت، مدیریت دارایی       

 گذاري بلندمدت هاي سرمایه انداز و برنامه مدیریت مالی، پس

، مـسکن، ارائـه    )شـامل انتـشار صـکوك و تـأمین سـرمایه صـنفی            (خدمات بازارهاي مالی     −
 ها گذاري مطابق با شریعت به افراد و شرکت محصوالت و خدمات سرمایه

 
  ر انگلیس ها و تهدیدات بانکداري اسالمی د فرصت. 3-4-2

 2008ها و تهدیدات بانکداري اسالمی در انگلیس که در سـال            در تحقیقی راجع به فرصت    ) 2008 (احمد
 براي رشد و توسعه در انگلیس بسیاريهاي  گیري نموده است که بانکداري اسالمی فرصت انجام داده نتیجه

 به دلیل محبوبیت و آغاز نمود را  خود در انگلیس فعالیت2003 در سال  کهسیستم بانکداري اسالمی. دارد
بانـک  .  سال به عنوان یک فعال مالی برجسته در بازار مالی انگیس باقی مانده است   5مقبولیتش در کمتر از     

طور منظم و مرتب و به راحتی براي همـه جوامـع از طریـق خـدمات      شعبه دارد که تماماً ب     8یتانیا  اسالمی بر 
و لویـد تـی اس بـی خـدمات       HSBC دیگـر  سـوي از . اند ل دسترسیو شعب داخلی قاب  ) Online(اینترنتی  
  .کنند  را از طریق شعبات خود ارائه میبسیاري

 متفـق هـستند کـه    افـراد بیـشتر  . ي بـراي رشـد در انگلـیس دارد    اري اسالمی فرصت زیاد   بانکد
ین بـه   جامعه مـسلم   زیرا ،دهد گذاري در انگلیس را افزایش می      هاي سرمایه  بانکداري اسالمی فرصت  

  . گذاري کند تواند در هر نوع فعالیتی که مورد قبول شریعت است سرمایه آسانی می
 و FSA)(1 ت نظارت خـدمات مـالی     أبا افزایش تقاضاي خدمات مالی اسالمی در جامعه مسلمین، هی         

.  هـستند در تـالش  توسعه این سیستم مـالی جدیـد براسـاس سیـستم مـدرن امـروزي         برايدولت انگلیس   
بانکداري اسالمی جاري در انگلیس نسبت به کـشورهاي دیگـر غربـی داراي محبوبیـت، پـذیرش و            

  .آزادي عمل بهتر و بیشتري است

                                                
1. Financial Services Authority  
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 همـاهنگی  ،بکه ارتبـاطی خـدمات در سراسـر کـشور    در انگلیس بانکداري اسالمی با مشکل ش 
 مـالی مواجـه   هـاي بازاریـابی، فـروش و    کمبود تیم متخصص و شایسته در بخش      ،  سیستم حسابداري 

  . است
  

  بانکداري بدون ربا در بانک اسالمی اردن. 3-5
  تأسیس بانک.1- 3-5
ب هیأت وزیران  به تصوی1978صورت موقت در سال نک اسالمی اردن براساس قانون خاصی که ببا

. ی اجازه تأسیس یافت میلیون دینار اردن4صورت یک بانک خصوصی و با سرمایه این کشور رسید ب
  . میلیون دینار اردنی رسیده است22 به 1998یافته و در پایان سال   بتدریج افزایشکفعالیت بان

  
  اهداف بانک. 2- 3-5

اندازها و   پسهاي جذب گسترش روشکی از طریق ارائه خدمات غیرربوي، تحکیم پیوند مردم با نظام بان
هاي  راي رفع نیاز بخشارائه تسهیالت بگذاري،  هاي سرمایه دادن آنها به سمت مشارکت در طرح سوق

و ارائه خدمات ) اي آنها ممکن نیستهایی که استفاده از تسهیالت بانکی ربوي بر  بخشویژهبه (گوناگون 
  .اجتماعی است

  
  هاي فعالیت بانک زمینه. 3- 3-5

  :باشد فعالیت بانک اسالمی اردن به شرح ذیل می
  :هاي بانکی غیرربوي عبارت است از فعالیت) الف
 گذاري، پرداخت چک، گشایش اعتبارات،  هاي سپرده  و افتتاح انواع حسابقبول سپرده

 هاي اعتباري و سایر خدمات بانکی هاي بانکی، کارت نامه صدور ضمانت

 چنین قرض متقابل اساس نرخ روز و نه قیمت سلف و همو فروش ارزهاي خارجی بر  خرید
  پول هاي خارجی متفاوت از نظر جنسبدون بهره 
  مدت   کوتاههاي تجاري صورت خدمتی بدون ربا از طریق پرداخت سفتهمدت ب کوتاهپرداخت وام
  .روش حساب جاري بدهکار پرداخت شوداساس  ء وام اقساطی بدون آنکه وام برو یا اعطا
  ساس وکالت و در مقابل گرفتن اجرتا سایر اموال قابل مدیریت بانکی براداره امالك و  
 اساس احکام شرعی و قوانین اجرایی ها بر و اجراي وصیتکات ایفاي نقش وصی در اداره تر  
 هاي خاص براي مشتریان بانک انجام مطالعات و بررسی  
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بانک در نقش وکیل مورد اعتماد درزمینه سازماندهی خدمات اجتماعی و با انگیزه : خدمات اجتماعی) ب
  :ورزد  انجام موارد ذیل اهتمام میها و افراد مختلف به هاي همبستگی و شفقت میان گروه ساختن رشته مستحکم
 گیرنده را در  تواند قرض هایی که می الحسنه براي اهداف تولیدي در تمام زمینه  قرضءاعطا

  .اش یاري بخشد شروع یک زندگی مستقل و یا بهبود سطح درآمد و زندگی
 یابی به اهداف اجتماعیهایی براي دست تأسیس و اداره صندوق  
 حیطه اهداف موردنظر بانک قرار گیردلیت دیگري که در هر فعا.  

  :دهد ه میخدمات زیر را ارائ: يگذار تأمین مالی و سرمایه) ج
 یابنده، مرابحه  هایی مانند مضاربه، مشارکت کاهش تأمین مالی با استفاده از روش 

 نیز اساس مضاربه مشترك و هاي مشترك بر گذاري انداز افراد در سرمایه گذاري پس سرمایه 
  هاي خاص گذاري گذاري وجوه افراد در سرمایه سرمایه

 هاي گوناگون هاي مستقیم در طرح گذاري سرمایه  
 هاي داخلی وخارجی ها و مؤسسه انعقاد قرارداد با افراد، شرکت  
 هاي بانک هاي تکمیلی فعالیت  در زمینهویژههاي گوناگون به  تأسیس شرکت در زمینه  
 اي که موجب بهبود  گونه ها به استفاده، فروش و اجاره آندام بهتملک اموال منقول و غیرمنقول و اق
  .ها در کشاورزي، صنعت، جهانگردي و مسکن گرددن اراضی و بکارگیري آنای
 هاي بیمه دوجانبه و مانند آن براي تأمین منافع بانک و مشتریان تأسیس صندوق  
 نظردهاي اجتماعی مور ها در زمینهقبول هدایا و تبرعات و نظارت بر مصرف آن  
 چه  ویژه قراردادهایی که موجب استحکام هرالمللی به  هاي خدماتی، محلی و بین نامه انعقاد موافقت

  . اسالمی گرددهاي بیشتر روابط میان بانک
  

  منابع پولی و تخصیص تجهیز .4- 3-5
  :باشد شرح ذیل میه ها و اوراق مضاربه ب جهیز منابع پولی در بانک اسالمی اردن در قالب سپردهت

  ها سپرده) الف
  هاي امانی  حساب- 
  گذاري مشترك   و حساب سرمایهگذاري خاص حساب سرمایه گذاري هاي سرمایه حساب - 

  اوراق مضاربه) ب
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 67 برخی کشورهاي جهان بانکداري اسالمی در

  هاي تخصیص منابع پولی شیوه. 4-1- 3-5
گذاري که  هاي تأمین مالی و سرمایه  شیوهتواند از تمام اساس قانون بانک اسالمی اردن بانک میبر

 ساله خود 20 اما بانک طی فعالیت اختیارش استفاده نماید، منابع تحتبر ربا نباشد در تخصیص مبتنی 
 ها عبارتند از مرابحه، مضاربه، مشارکت، این روش. هاي محدودي استفاده نموده است از روش

ز گذاري مستقیم که بانک اخیراً اجاره به شرط تملک را نی و سرمایه )پرداخت سفته و( الحسنه قرض
  . مورد استفاده قرارداده است

  
  بانکداري اسالمی در بنگالدش.  3-6

کامل   بطور1983 عملیات بانکی خود را از اوت   )IBBL(بانک اسالمی بنگالدش با مسئولیت محدود       
ها تـشکیل شـده اسـت و هـدف آن بانکـداري براسـاس          این بانک براساس قانون شرکت    . آغاز نمود 

 شـهر  7ایـن بانـک عملیـات خـود را بـه      ) 1983-1985(ه سـال  طـی مـدت سـ    .شریعت اسالمی است 
دهـد و    شعبه باز کرد که کمتر از یک درصد محـل دفـاتر بـانکی را تـشکیل مـی               13گسترش داد و    

  .شود  شعبه تأمین می13درصد کل عملیات بانکی کشور از طریق این 
  

  تجهیز و تخصیص منابع مالی. 1- 3-6
  یهاي تجهیز منابع مال روش. 1-1- 3-6

، PLS، حـساب سـپرده   PLSآگهی ویژه  هاي تجهیز منابع شامل حساب جاري، حساب سپرده با پیش     روش
منـابع   .براسـاس مـضاربه اسـت    PLS، حساب جاري براساس ودیعه و حساب       PLSدار   حساب سپرده مدت  

و دارندگان سهام حق مدیریت دارند و در سود . شود اي بانک از طریق صدور سهام تأمین می    سرمایه
  ).1374 ،میرجلیلی(این سهام قابل انتقال است . شوند زیان بانک شریک می

  
  )IBBL )1985-1983هاي  ارزش سهام و سپرده. 8جدول 

  )میلیون تاکا (
 1985 1984 1983 هاي تجهیز منابع روش

 50/79 50/75 50/67 سهام
 83/973 65/391 34/41 هاي تسهیم سود سپرده

 0/590 29/244 81/102 سپرده حساب جاري

  .1374 ،میرجلیلی: مأخذ
  

  هاي تخصیص منابع مالی شیوه. 3-6-1-2
وثیقـه در برابـر   (گـذاري   مشارکت با وثیقـه ، )فروش اقساطی(رابحه بیع مرجل مهاي تخصیص منابع شامل مرابحه،      روش

ـانی (گـذاري    رهـن –مـشارکت ، )شود هرگونه نقض قرارداد توسط مشتري اخذ می      بانـک  –رکتم آن ماننـد مـشا  زمک
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ـارمزد  بهره وام بدون(قرض و خرید سهام، ) حقوقی(کت سهمی مشار، اجاره به شرط تملیک،      )شود داده می قرار ـا ک ).  ب
 درصـد،  12) فـروش اقـساطی  ( درصد، بیع مرجل 70 بصورت مرابحه 1985ترکیب ابزارهاي مالی بانک در سال   

  ).1374میرجلیلی، (ده است  درصد بو5 درصد و سایر ابزارها 13) وثیقه و رهن(مشارکت 
 بانک اسالمی در بنگالدش فعال بوده و 16 تعداد 2007الزم به ذکر است که در ماه ژوئن سال  

  .اند هاي این کشور را به خود اختصاص داده  درصد از تعداد کل بانک33
  

  ترکیب تسهیالت اعطایی بانک اسالمی بنگالدش. 9جدول 
  ) درصد–میلیون تاکا  (

 دنوع قراردا 2006 2005
 سهم از کل میزان سهم از کل میزان

 4/52 1/59465 3/55 3/51822 فروش اقساطی

 1/6 4/6921 3/6 2/5917 فروش اعتباري
 7/34 2/39399 1/32 9/30046 اجاره به شرط تملیک

 3/4 6/4846 4/3 7/3179 خرید و مذاکره
 0/0 9/12 0/0 4/20 مشارکت

 01/0 0/50 1/0 0/50 مضاربه
 8/0 6/905 7/0 4/641 سلف

 7/1 2/1974 1/2 1/1966 قرض
 100 0/113575 100 1/93644 جمع کل

  .1388قضاوي، : مأخذ
  

  بانکداري اسالمی بحرین. 3-7
). 1388 ،قـضاوي (سیس شد أ به عنوان اولین بانک اسالمی در بحرین ت    1979بانک اسالمی بحرین در سال      

 2000 سـپس در سـال  .  به فعالیـت پرداخـت   "ک اسالمی فیصل بحرین   بان" عنوان   تحتاین بانک در ابتدا     
ـارس و  گذاري اسـالمی در خلـیج    هاي شرکت سرمایه سسه به نامؤهاي دو م  بانک فیصل اقدام به جذب سرمایه      ف

این بانـک محـصوالت خـدمات    .  و پس از آن نامش به بانک شمیل بحرین تغییر یافت     بانک اسالمی عرب نمود   
ـالی توسـط افـراد و م            که براي سرمایه  بانکی متنوعی را     توانـد مـورد اسـتفاده     سـسات مـی  ؤگذاري و انجام امور م

  .پذیرد نماید و تمام معامالت و قراردادهاي این بانک مطابق با شریعت اسالم انجام می قرارگیرد، ارائه می
ه تلفـه دارالمـال اسـالمی اسـت کـ      ؤهاي وابسته بـه گـروه م       بانک شمیل یکی از مجموعه بانک     

بانـک شـمیل داراي شــبکه   . ردهــاي مـالی در جهـان فعالیـت دا    عنـوان یکـی از فعـالترین سـازمان     بـه 
هـایی کـه بـه     ها و شـرکت  اي از شعب در داخل کشور بحرین است و نیز از طریق نمایندگی  گسترده
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ر د ).1385زاده و سـلطانی،   حـسن (هستند حضور فعالی در بازارهـاي خـارج از کـشور دارد         بانک وابسته   
  . تسهیالت بانک اسالمی بحرین به تفکیک عقود بشرح ذیل بوده است2007پایان سال 

  
  تسهیالت بانک اسالمی بحرین به تفکیک عقود. 10جدول 

  

 درصد از کل نوع عقد
 7/77 فروش اقساطی

 1/10 مضاربه
 1/9 مشارکت

 1/3 اجاره به شرط تملیک
 0/100 جمع

  .1388، قضاوي: مأخذ
  

 بشرح جـدول زیـر بـوده اسـت     2005 و 2004هاي  هاي بانک اسالمی بحرین در سال     ییترکیب دارا 
  ).1388 ،قضاوي(

  
  هاي بانک اسالمی بحرین  ترکیب دارایی. 11جدول 

  ) درصد–هزار دینار بحرین ( 
 ها دارایی 2005ژوئن  2004ژوئن

 سهم میزان سهم میزان
 3/4 1/12 7/3 4/9 موجودي نقدي
 9/51 9/144 1/61 5/155 فروش اقساطی

 3/5 5/14 6/4 8/11 مضاربه

 2 5/5 1/1 7/2 مشارکت

 25 7/69 9/31 7/55 اي گذاري غیرمبادله سرمایه
 1/1 3 1/1 9/2 گذاري مشترك سرمایه

هاي  گذاري در دارایی رمایهس
 اي اجاره

5 2 3/5 9/1 

 5/4 5/12 2 1/5 اجاره به شرط تملیک
 3 5/8 6/1 2/4 اقعیهاي و گذاري دارایی سرمایه

  ها  سایر دارایی
 جمع کل

3/2  
7/254 

9/0  
100 

3  
279 

1/1  
100 

  .1388قضاوي، : مأخذ      
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  ي اسالمی عربستان سعوديربانکدا. 3-8
صول شـریعت  ه انواع خدمات بانکی مطابق با ا  ها در زمینه ارائ     در کشور عربستان نیز تعدادي از بانک      

گـذاري البرکـه،    ، شرکت توسعه و سرمایهICEECترین آنها بانک  ه عمده کبه فعالیت مشغول هستند  
  .گذاري و بانک الراجحی، بانک ملی تجاري و بانک الجزیره است شرکت سرمایه

هاي مالی  سسهؤترین م این بانک یکی از مهم.  تأسیس شد1975بانک الجزیره عربستان در سال 
 به ویـژه ه خدمات مالی و بانکی اي به ارائ گسترده که در طیف    شود  شبه جزیره عربستان محسوب می    
اي به نام کمیته شریعت تشکیل شد کـه    کمیته 2000در سال   . پردازد در چارچوب قوانین اسالمی می    

 بررسـی و تحقیـق در   وظیفـه ایـن کمیتـه   . علم اقتصاد اسـت   متشکل از گروهی از فقها و متخصصان        
ه شده توسـط بانـک بـا قـوانین شـریعت اسـالم و        ارائهاي ارتباط با میزان تطابق و سازگاري محصول      

  ).1385 ،زاده و سلطانی حسن(بانکداري بدون ربا است 
 در جده عربستان بـا  1982گذاري شد، در سال   که ابتدا در لندن پایه   گروه مالی اسالمی البرکه   

در لندن، تـونس،  اکنون در سراسر دنیا  ایه کار خود را آغاز کرده و هم میلیون دالر سرم  500بیش از   
نگاپور عملیـات بانکـداري انجـام    سودان، ترکیه، عربستان سعودي، دبی، بحـرین، مـصر، عـراق و سـ        

  ).1390،پور تقی( دهد می
  

  تجهیز و تخصیص منابع مالی . 3-8-1
  هاي تجهیز منابع مالی شیوه. 3-8-1-1

هـاي   ذاري به تجهیز سـپرده گ انداز و سرمایه هاي دیداري، پس  بانک الجزیره عربستان از طریق سپرده     
 کـه توسـط ایـن بانـک ارائـه         گـذاري اسـالمی    خدمات مربـوط بـه سـرمایه      . پردازد مشتریان خود می  

هـاي تعـاونی اسـالمی و معـامالت       شامل طیـف وسـیعی از محـصوالت مربـوط بـه صـندوق      شوند  می
دهنـد کـه در    یهاي تعاونی این امکان را به مـشتریان بانـک مـ    صندوق. شود مدت و مرابحه می    کوتاه

ها بازگشت سودي مناسـب     این صندوق  گذاري کنند و در نهایت      بازارهاي داخلی و خارجی سرمایه    
  . کنند گذاران تضمین می را به سپرده

  
  هاي تخصیص منابع مالی  شیوه. 3-8-1-2

سـب بـا نیـاز و    بانک الجزیره طیف وسیعی از تسهیالت و خدمات مالی اسـالمی را کـه در عـین حـال متنا      
این تسهیالت با توجه به اصول تسهیم سود و زیان . گیرد  و در نظر میکند  می طراحیتقاضاي مشتریان است

  .پذیرد و هزینه دستمزد به روش هاي ذکر شده در جدول زیر انجام می
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 71 برخی کشورهاي جهان بانکداري اسالمی در

  هاي تأمین مالی اسالمی بانک الجزیره عربستان شیوه. 12جدول 
  

 )تسهیم سود و زیان(مضاربه، مشارکت  1
 )هزینه و دستمزد(، استصناع، )معامالت سلف(مرابحه، اجاره، سلم  2

  .1385زاده و سلطانی،  حسن: مأخذ
  

قراردادهاي رایج در بانکـداري اسـت   شود، از جمله   قراردادهایی که توسط این بانک ارائه می   اغلب
 ).1385 ،زاده و سلطانی حسن( گیرد جز قرارداد استصناع که بیشتر در کشور عربستان مورد استفاده قرار میب

  : هاي اسالمی در عربستان به شرح جدول ذیل بوده است  تسهیالت بانک2006در پایان دسامبر 
  

  2006تسهیالت بانک هاي اسالمی در عربستان در پایان دسامبر . 13جدول 
  

 درصد تسهیالت مبتنی بر عقود اسالمی به کل تسهیالت بانک
 100 الراجحی

 5/44 بانک ملی تجاري

 5/33 گروه مالی سامبا
 2/38 بانک ریاض

 2/20 بانک سعودي فرانسوي
 - بانک ملی عرب

 8/50 بانک سعودي بریتانیایی
 23 بانک سعودي هلندي

 7/18 بانک سرمایه گذاري سعودي

 100 بانک البیالد
  بانک الجزیره

 کل

100  
4/45 

  .1388قضاوي، : مأخذ
  

  2006نک سعودي الرجحی و البیالد در پایان سال تسهیالت اعطایی در با. 14جدول 
  )درصد( 

 بانک البیالد بانک الرجحی نوع عقد
 72 60 فروش اقساطی

 38 0 (Mutajara)بازرگانی 
 24 0 فروش نسیه

 0 2 استصناع

  مشارکت
 جمع کل

0  
100 

4  
100 

  .1388قضاوي، : مأخذ
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  ارزیابی کلی از بانکداري اسالمی در جهان. 4
.  تأمین سرمایه اسالمی رشد پیدا کرده و به صنعت جهانی مهمی تبدیل شده است سال گذشته  30در  

انـد حتـی در یـک فـضاي غیراسـالمی دوام آورده و حجـم وسـیعی از             هاي اسالمی نیز توانسته    بانک
هـاي اقتــصادي   هـا و پـروژه   هـا را نقـل و انتقـال دهنــد و در تـأمین سـرمایه بـسیاري از بخــش       سـپرده 

  .کنند نقش مهمی ایفا کنند  که در آنها فعالیت میکشورهایی
 هایی کـه تحـت مـدیریت قـانون شـریعت           مجموع سرمایه  2007الزم به ذکر است که در سال        

بینی شده اسـت کـه در     پیش،همچنین. دالر تخمین زده شده است     میلیارد 350 -400اند بیش از     بوده
همچنـین  . گـذاري صـورت گرفتـه باشـد     سـرمایه دالر   میلیـارد 500 نیز بـیش از     2006آخر سال مالی    

. دالر باشـد   میلیـارد 272هاي اسالمی در سـطح جهـان حـدود     هاي بانک  برآورد شده است که سپرده    
بـیش  .  درصد بوده است15 -20میانگین نرخ رشد ساالنه صنعت بانکداري اسالمی در دهه گذشته حدود         

  ).IFIS ،2007(اند  س شده کشور تأسی51سسه مالی اسالمی در بیش از ؤ م300از 
النه رشـد  سـا  طـور متوسـط  هاي اسالمی ب هاي بانک  کل دارایی  )1995 -2009(هاي   سال طیبراساس آمار   

ـال  هاي کـشورهاي اسـالمی    میزان دارایی بانک  ،طور کلی ب.  درصدي داشته است   24 ـاي   در س ) 1995 -2002(ه
  درصـد 32 دو برابر شده و بـه رقـم   )2003 - 2009(اي ه  درصد افزایش یافته است و این رشد طی سال16طور متوسط   ب

ـاً       هاي این بانک   ارزش دارایی . رسیده است  صـندوق  دالر رسـیده و      میلیـارد  850 بـه    ها در حال حاضـر تقریب
 وضـعیت  )15(جـدول  .  به یک تریلیون دالر برسد2016کند این رقم در سال      بینی می  المللی پول پیش   بین

 کـشور  27 در  بانـک اسـالمی  126 مطـابق ایـن جـدول    .دهد هان را نشان میکلی بانکداري اسالمی در ج    
هایی کمتر  هاي کوچک بوده و دارایی  هاي اسالمی بانک    بانک از کل بانک    80. مختلف وجود دارد  

ــارد30از  ــد دالر داشــته  میلی ــا  . ان ــر بحــرین ب ــا 17کــشورهایی نظی ــر ب ــستان، 5، قط ــا  عرب   ،3ســعودي ب
بانـک  ) 2008مربوط به سـال   (16 و ایران با 8، کویت با 4، ترکیه با 13، مالزي با   10عربی با     امارات متحده 

  .باشند هاي اسالمی در جهان را دارا می هاي بانک اسالمی بیشترین مقدار از دارایی
 کشورهاي اسالمی تالش زیادي براي رشد و گسترش بین در هاي اخیر مالزي و بحرین در سال

سـهم خـدمات   . اند  داده و به نوعی در ارائه خدمات مالی اسالمی پیشرو بوده    هاي اسالمی انجام   بانک
 کـشور عـضو   6باشـد و در    درصد کل نظام بانکی این کـشور مـی  12بانکی اسالمی در مالزي بالغ بر  

هاي بـانکی را خـدمات مـالی اسـالمی        درصد کل دارایی   17فارس نیز بالغ بر      شوراي همکاري خلیج  
سیاي جنوب شرقی نیز بانکداري اسالمی در حال رشد بوده و عالوه بر مـالزي،     در آ . دهد تشکیل می 

  .اند اندونزي، تایلند و سنگاپور نیز بخش بانکداري اسالمی خود را توسعه داده
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نمودن هـاي اسـالمی و بـاز    اسالمی نیز گرایش زیادي به سـمت ایجـاد بانـک          در کشورهاي غیر  
گسترش و موفقیـت بانکـداري اسـالمی     . شود  مشاهده می  هاي بزرگ آنها   هاي اسالمی در بانک     باجه

هـایی   براساس آمار اعتبار خدمات مالی در بریتانیـا حـساب     . شود  می مشاهدهدر نقاط دیگر جهان نیز      
دالر   میلیارد500دالر به   میلیارد200که خواستار تسهیالت بانکی مبنی بر قوانین شرع اسالم هستند از     

هـاي بـزرگ غربـی نیـز      بسیاري از بانک  . یابد  درصد افزایش می   15 تا   10ز  افزایش یافته و هر سال نی     
هایی را در کشورهاي اسالمی تأسیس نموده و خدمات خود را با موازین شریعت اسالم همـسو              شعبه
هـاي   بـه عنـوان یکـی از بزرگتـرین گـروه      HSBCتوان به فعالیـت بانـک       می ،به عنوان مثال  . اند کرده

ــزرگ جهــان در مــالزي اشــاره کــرد بانکــداري در جهــان و  ــک ب ــین در ســال . ســومین بان ، 2004همچن
  ).1389شجري، (صورت شعبه اسالمی ارائه کردند هاي مسکن را ب بخشی از وام HSBCهاي  هلدینگ

  
  هاي کلیدي هاي اسالمی براساس برخی شاخص عملکرد بانک. 4-1

دهد کـه عملکـرد فعالیـت یـک بانـک در         یها این امکان را م     بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان بانک       
 ،بـه عبـارت دیگـر   . هاي گذشته خود مورد تحلیل قـرار گیـرد   ها و نیز با عملکرد سال  مقایسه با دیگر بانک   

بودن  هاي مالی اهدافی نظیر تشخیص منابع، کیفیت و ثبات درآمدهاي بانکی، مکفی    تجزیه و تحلیل نسبت   
 هاي  زیان بانک ترازنامه و حساب سود و)19( و )18(در جداول . گیرد نقدینگی و کفایت سرمایه را پی می

چهـار  ) 18(در جـدول   .  آورده شـده اسـت     2008هـاي تجـاري در سـال         اسالمی در مقایسه با بانـک     
هـا در   هـاي درآمـد دار بـه کـل دارایـی         ها، سپرده، سرمایه، وام و دارایی      شاخص مهم عملکرد بانک   

در ترکیـه و  .  مـورد مقایـسه قـرار گرفتـه اسـت          بور منتخـ   کـش  7هـاي اسـالمی و تجـاري در          بانک
هاي تجاري بیشتر و نـسبت دیگـر    هاي اسالمی از بانک سعودي نسبت وام به دارایی در بانک    عربستان

هاي تجاري بوده  هاي اسالمی بحرین، کویت و امارات باالتر از بانک        هاي درآمددار در بانک    دارایی
هاي اسالمی کمـی بیـشتر از    ا در ترکیه، امارات و مالزي در بانک    ه نسبت سپرده به کل دارایی    . است
هـاي    چهار شاخص مهم در حساب سود و زیـان بانـک  )19(در جدول  . هاي تجاري بوده است    بانک

نسبت خـالص  .  کشور منتخب مورد مقایسه قرار گرفته است      7 براي   2008اسالمی و تجاري در سال      
 درصـد بـوده و ایـن نـسبت در      62 برابـر    2008المی در سال    هاي اس  اي در کل بانک    درآمدهاي بهره 

نـسبت  . هاي تجـاري بـوده اسـت    هاي اسالمی کشورهاي کویت، قطر و عربستان بیشتر از بانک      بانک
دهد که در سه کشور عربستان سـعودي،      هاي اسالمی و تجاري نشان می      اي در بانک   درآمدهاي بهره 

کـه در واقـع   (نـسبت هزینـه عملیـاتی    .  تجاري بوده اسـت هاي قطر و مالزي این نسبت بیشتر از بانک       
هـاي   در بانـک ) یی سیاست کارمندگیري در یک بانـک اسـت  اوري کارکنان و کار     دهنده بهره  نشان
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نـسبت  . هـاي تجـاري بـوده اسـت     اسالمی چهار کشور مالزي، کویت، امارات و قطر بیـشتر از بانـک     
هاي اسـالمی مـالزي، ترکیـه و     در بانک) ها  از وامیا پوشش زیان ناشی  (هاي از دست رفته      ذخایر وام 

  ).1389شجري، (هاي تجاري بوده است  عربستان بیش از بانک
  

  2009هاي اسالمی در جهان به تفکیک میزان دارایی در سال  بانک. 15جدول 
  )میلیارد دالر(

 کشور ها میزان دارایی ها تعداد بانک
 20بیش از  20تا 8 8 تا 3 3کمتر از  هاي اسالمی بانک ها کل بانک

 - 1 2 14 17 56 بحرین
 - - - 3 3 41 بنگالدش

 - - - 1 1 - جزایر کایمن
 - - - 1 1 - بروئنی

 - - 1 1 2 47 مصر
 - - - 1 1 - گامبیا

 - - - 1 1 135 اندونزي
 5 3 5 3 16 16 *ایران

 - - - 2 2 18 عراق
 - - - 2 2 21 اردن

 1 - 3 4 8 36 کویت

 - - - 3 3 71 نانلب

 - 1 4 8 13 133 مالزي

 - - - 1 1 - موریتانی
 - - - 9 9 64 پاکستان

 - 1 2 2 5 16 قطر

 - - - 1 1 - روسیه

 1 1 1 - 3 22 عربستان
 - - - 1 1 111 سنگاپور

 - - - 9 9 29 سودان

 - - - 2 2 15 سوریه
 - - - 1 1 39 تونس

 - - 4 - 4 87 ترکیه
 1 1 6 2 10 39 امارات

 - - - 5 5 - انگلستان 
 - - - 4 4 13 یمن

 - - - 1 1 6 فلسطین

  .باشد  می2008ها در ایران مربوط به سال  ها براساس دارایی  بانکتفکیک* 
 .1389شجري، : مأخذ
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  2008هاي اسالمی در هفت کشور منتخب در سال  هاي بانک سهم دارایی. 16جدول 
  )میلیون دالر(

 کشور
 کل نظام دارایی

 بانکی
هاي  دارایی بانک
 اسالمی

هاي  دارایی بانک
 تجاري متعارف

سهم دارایی 
هاي اسالمی  بانک

از مجموع دارایی 
در متعارف و 

 )درصد(اسالمی 

سهم دارایی 
ها اسالمی از  بانک

کل دارایی در 
 )درصد(سیستم 

 25 32 110502 51507 205890 کویت

 21 26 93462 34331 157008 بحرین

 18 20 269093 68744 361996 امارات
 16 18 84646 18960 117412 قطر

 15 17 292609 59460 373390 عربستان

 8/5 10 389160 59460 713140 مالزي

 8/2 3 470884 41721 587028 ترکیه

  .هاي بانک اسکوپ  محاسبات براساس داده و1389شجري، : مأخذ
  

  2009در سال ) ها ها، سرمایه و سپرده خالص درآمد، کل دارایی( ا توجه به چهار شاخصپانزده بانک برتر اسالمی ب. 17جدول 

 **کشور بانک
خالص 
 درآمد

 رتبه ها کل دارایی رتبه
سرمایه حقوق 

 احبان سهامص
 رتبه ها سپرده رتبه

 SA 1804587 1 45527922 1 7664240 2 34390402 1 بانک الرجحی
 QA 355687 2 10789204 7 2527143 4 7981319 7 بانک اسالمی قطر

 AE 330102 3 22955561 3 2445446 5 17874636 3 بانک اسالمی دبی
 KW 250349 4 39367852 2 5368898 3 29724547 2 خانه مالی کویت

 QA 241951 5 6627418 13 1377225 8 403874 15 مصرف الرایان
 TR 206452 6 7873499 11 1206922 9 6093769 10 )ترکیه(بانک مشارکت آسیا 

 SA 192000 7 13516769 5 9061846 1 489846 14 بانک توسعه اسالمی

 BH 167400 8 13166300 6 1736800 7 10999200 5 گروه بانکی البراکا

 TR 114964 9 5835133 14 800657 10 4616339 12 بانک مشارکت مالی ترکیه

 MY 101462 10 9659787 8 726331 13 7732264 8 می بانک اسالمی برهاد
 MY 79835 11 5259212 15 408860 14 4547449 13 بانک اسالمی مالزي

 MY 59981 12 9369367 9 728449 12 8358248 6 بانک اي ام اسالمی برهاد

 MY 36134 13 7980789 10 254361 15 7510273 9 برهاد) CIMB(بانک اسالمی 

 AE 35480 14 6886208 12 782274 11 5616229 11 بانک اسالمی امارات
 AE 21266 15 17449693 4 1945405 6 13478067 4 بانک اسالمی ابوظنی

  .اند هاي ایران در این مقایسه لحاظ نشده بانک* 
) **AE ( ،امارات متحده عربی)MY ( ،مالزي)BH ( ،بحرین)SA ( ،عربستان سعودي)TR ( ،ترکیه)QA ( قطر و)KW (کویت.  

  .1389ي، شجر: خذمأ
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  2008هاي تجاري در هفت کشور منتخب در سال  هاي اسالمی در مقایسه با ترازنامه بانک ترازنامه بانک. 18جدول 
  

  شاخص                                            
 کشور

سپرده به کل 
 ها دارایی

سرمایه به کل 
 ها دارایی

وام به کل 
 ها دارایی

ر هاي درآمددا دیگر دارایی
 ها به کل دارایی

 4/24 6/59 8/13 4/74 هاي اسالمی در جهان کل بانک

 بحرین 8/42 9/40 6/24 2/59 هاي اسالمی بانک
 2/39 9/49 9/10 2/71 هاي تجاري بانک

 4/16 8/53 6/7 3/86 هاي اسالمی بانک
 7/21 3/57 6/7 1/83 هاي تجاري بانک مالزي

 7/32 6/52 1/18 7/74 هاي اسالمی بانک
 8/26 61 2/10 2/86 هاي تجاري بانک کویت

 1/12 3/75 5/14 9/77 هاي اسالمی بانک
 2/41 9/51 4/10 5/75 هاي تجاري بانک ترکیه

 7/23 6/66 7/12 7/78 هاي اسالمی بانک
 امارات متحده عربی

 19 4/71 3/11 8/74 هاي تجاري بانک

 3/28 5/61 1/26 43 المیهاي اس بانک
 4/32 6/61 1/14 1/79 هاي تجاري بانک قطر

 7/22 8/63 1/28 4/62 هاي اسالمی بانک
 2/35 6/56 1/13 2/81 هاي تجاري بانک عربستان سعودي

  

  .هاي بانک اسکوپ محاسبات براساس داده و 1389شجري، : خذأم
 

اي تجاري در هفت کشور ه هاي اسالمی در مقایسه با حساب سود و زیان بانک حساب سود و زیان بانک. 19جدول 
  2008مختلف در سال 

  شاخص                                                
 کشور

سپرده به کل 
 ها دارایی

سرمایه به کل 
 ها دارایی

وام به کل 
 ها دارایی

هاي درآمددار  دیگر دارایی
 ها به کل دارایی

 2/35 9/13 1/57 7/62 هاي اسالمی در جهان کل بانک

 نبحری 3/49 8/5 1/43 5/44 هاي اسالمی بانک
 5/33 7/12 6/48 1/70 هاي تجاري بانک

 3/34 1/11 42 69 هاي تجاري بانک مالزي 6/26 6/19 1/52 8/93 هاي اسالمی بانک

 4/12 7/44 2/30 4/73 هاي تجاري بانک کویت 8/21 9/26 1/52 46 هاي اسالمی بانک

 5/30 13 7/49 72/ هاي تجاري بانک ترکیه 7/27 3/18 6/46 8/61 هاي اسالمی بانک
 عربی امارات متحده 6/35 7/10 1/40 8/55 هاي اسالمی بانک
 49 8/12 7/35 9/64 هاي تجاري بانک

 قطر 5/80 2/2 1/30 8/66 هاي اسالمی بانک
 7/64 5/3 1/28 6/60 هاي تجاري بانک
 عربستان سعودي 6/59 1/10 9/33 80 هاي اسالمی بانک
 4/47 7/4 1/38 6/69 هاي تجاري بانک

  .1389شجري، : خذأم           
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  گیري بندي و نتیجه جمع. 5
هـاي   که کشورهایی مانند ایران و پاکستان تصمیم گرفتند بانکداري اسالمی را در تمام بخـش              زمانی

هـاي   هـاي اسـالمی در کنـار بانـک       بانکی به اجرا در آورند برخی از کشورها اجازه دادند که بانـک            
 به تصویب رسـید  1362در ایران قانون بانکداري اسالمی در سال . ل به فعالیت بپردازند سنتی و متداو  

ها ملزم شدند در عرض سه سال تمام عملیات خـود را در قالـب بانکـداري بـدون ربـا انجـام                  و بانک 
 مرحلـه  نخـستین  1985شدن بانکداري اسالمی بتـدریج رخ داد و در سـال        در پاکستان اجرایی  . دهند

رشـد بانکـداري   بانک مرکزي پاکستان بـراي  . ل نظام مالی با موازین اسالمی تکمیل گردیدتطبیق ک 
هاي کـامالً اسـالمی نوپـا بـا مـشارکت بخـش خـصوصی، ایجـاد           تأسیس بانکاسالمی سه استراتژي  

هاي اسالمی، ایجاد یک باجه مخصوص عملیـات بانکـداري        هاي تجاري به عنوان مکمل بانک      بانک
در پاکستان تجربه مـشاوران  . هاي تجاري را در دستورکار خود قرار داد     شعب بانک اسالمی در تمام    

هاي حسابداري و محاسبه سود و زیـان نیـز کـامالً در     بانکداري اسالمی، حسابداران مربوطه، سیاست    
  .اجري بانکداري اسالمی رعایت شده است

ها  در این بخش.  نیز تأسیس شدها بخش بانکداري اسالمی در دفاتر سرپرستی و ادارات مرکزي بانک
پژوهشگران ویژه شریعت اسالمی و همچنین کمیته ویژه بانکداري اسالمی براي ارائه خدمات مختلـف در   

 بانـک مرکـزي ایـن    1993با دو نظام مالی و بانکی اسـت در سـال      ي  رمالزي کشو . مواقع لزوم تشکیل شد   
 بانک ملی مـالزي بـا   1996 سال را در آورد و در  کشور طرحی با عنوان طرح بانکداري بدون ربا را به اج          

را بـه   صـورت مـالی  ) ترازنامه، حساب سود و زیان   (هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداري اسالمی       
بانـک مرکـزي   . دهنده خدمات بانکداري اسـالمی منتـشر کـرد    عنوان الگو براي نهادهاي بانکی ارائه    

هـا و   ردن تفـسیرها از قـوانین شـریعت بـین بانـک       ک مالزي همچنین با هدف افزایش دقت و یکپارچه       
 ایـن نهـاد   . تأسـیس کـرد  1997نهادهاي مالی، شوراي ملی مـشورتی بانکـداري اسـالمی را در سـال          
مالزي است و کشورهاي دیگر   باالترین نهاد براي نظارت شوراي ملی مشورتی بانکداري اسالمی در         

 ترکیه و انگلـیس داراي یـک یـا چنـد بانـک      نظیر، مصر اردن، سودان، عربستان سعودي، بنگالدش،  
ها عملیات بانکی براساس قوانین شریعت انجام  اسالمی در سیستم بانکی خود هستند که در این بانک      

گیرد و مبنی بر سه اصل تسهیم سود و زیاد و اصلی مبتنی بـر هزینـه و دسـتمزد و اصـل خـدمات          می
 اسالمی و بعضاً غیراسالمی از خـدمات یـک نهـاد    نظام بانکی در اکثر کشورهاي. باشد بدون بهره می  

ناظر شرعی در سطوح مختلف و تحـت عنـاوین گونـاگون ماننـد هیـأت شـریعت، شـوراي شـریعت                
شده توسط بانک بـا قـوانین شـریعت     و کمیته شریعت جهت تطابق و سازگاري خدمات ارائه     ) فقهی(

 .برد می اجراي صحیح و بانکداري بدون ربا بهرهو ی اسالم
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چه منظور از طرح مباحث بانکداري اسالمی در سایر کـشورها الگـوبرداري کامـل از آنهـا          راگ
گیري از این  تواند براي نظام بانکی کشور راهگشا باشد و با بهره  تجربیات سایر کشورها میلذانیست 

 در طرح تحول نظام بانکی کشور تا حدي از ابهامات و مشکالت موجود کاسته شود لـذا در     بتجار
  :باشد ین راستا مواردي به شرح ذیل قابل توجه میا

بـا در نظـر گـرفتن تجربـه     ) بـدون ربـا  (با توجه به اهمیت نظارت در نظام بانکداري اسالمی       −
ل ایی متـشکل از فقیهـان آشـنا بـه مـسائ     سایر کشورها یک کمیته شرعی مستقل و داراي قدرت اجر        

طوري که ایـن   ب،قابل بررسی است) بدون ربا(می بانکی و اقتصاددانان معتقد به اجراي بانکداري اسال  
ـ   ها و تصمیمات متخذه کمیته قادر باشد عالوه بر نظارت بر دستورالعمل  ان از انطبـاق   بـه منظـور اطمین

نظـارت کنـد و بـا سـنجش نظـام بـانکی،          ) بدون ربـا  ( بر اجراي بانکداري اسالمی      آنها با قوانین شرع   
  .اصالح پیشنهاد نمایدرهنمودها و راهکارهایی براي بهبود و 

هـاي   رسد هیچ تعریف یا تفسیر روشنی از ربا و انواعش در حـوزه فعالیـت          از آنجا که به نظر می      −
توانـد بـستري بـراي     که این امر می(ن ارائه نشده است بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا و ملحقات آ   

رسد قوانین باید به  بنابراین به نظر می) اهم سازد در مورد مصادیق مشتبه فر   ویژهنظر به   ر مورد انحراف از مسی  
صورتی روشن و شفاف وضعیت موضوعات کلیدي و اصلی در بانکداري بدون ربا از جمله تعریف و تبیین 

  .هاي بانکی و چگونگی توزیع سود و زیان را مشخص نماید ربا در حیطه فعالیت
مشاع یکی به منظور توزیـع سـود   ها دو نسبت  بانک اسالمی اردن پیش از بکارگیري سپرده   −

. نماید گذاران اعالم می و دیگري براي توزیع سود بین سپرده    ) الوکاله حق(گذاران   بین بانک و سپرده   
ثر در جلـب  ؤهاي بانکی و نیـز مـ      شدن مشکالت نظام بانکی، کمک به فعالیت       این امر موجب شفاف   

الحـساب در   تواند به جاي پرداخت سود علی یرسد این رویه م  لذا به نظر می،باشد اعتماد متدینین می 
 .نظام بانکی کشورمان مورد بررسی قرار گیرد

هـاي پـایین    به منظور جلوگیري از تعیین اعتبارات پرداختی و نیز حمایت از بدهکاران با قـدرت                −
طـوري کـه گیرنـدگان     ب،یمـه دوجانبـه اقـدام نمـود    توان مانند بانک اسالمی اردن به تأسیس صـندوق ب    می

سهیالت عضو این صندوق شده و در صورتی که هر یک از اعضا در پرداخت بدهی با مشکل مواجه شده ت
 .کند د، صندوق مبلغی از آن را در شرایطی معین باز پرداخت مینباشقادر به پرداخت آن نو 

کـه در برخـی    هاي بازرگانی است در حالی مضاربه در نظام بانکی کشور محدود به فعالیت   −
تري است و عامل مضاربه به عنوان امین محـسوب شـده و تنهـا        مضاربه داراي دامنه وسیع    از کشورها 

هـایی اسـت کـه در اثـر کوتـاهی و بـا تخلـف وي از شـرایط حاصـل شـود و سـایر              ضامن خـسارت  
ها متوجه صاحب سرمایه است و براساس قراردادهاي تنظیمی از سوي بانـک مرجعـی بـراي           خسارت
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 کشورهاي دیگر بـه   دربا توجه به این تجربه    . مضاربه در نظر گرفته است    حل اختالف بانک و عامل      
هـاي بازرگـانی در حیطـه فقـه شـیعه       هـایی غیـر از فعالیـت    رسد که بررسی مضاربه در فعالیت   نظر می 

 . باشدمانعبال
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 .سسه عالی بانکداري ایرانؤ، مهاي منتخب کارشناسی ارشد نامه مجموعه مقاالت برگرفته از پایان، "و مالزي

یی بانکداري بدون ربـا در کـشورهاي مختلـف و مقایـسه     ابررسی کار"،  )1382(حسین صادقی   نادري، محمود و     کزج
هـاي   فـصلنامه پـژوهش  ، "هـا  هاي ربوي در جهان با استفاده از روش تحلیـل پوشـشی داده           هاي غیرربوي با بانک    بانک

 .10 و 9هاي  ، شمارهاقتصادي
 .سسه بانکداري ایرانؤ، م"گذاريتا سیاستپول و بانک از نظریه "، )1373 (گلریزحسن ماجدي، علی و 

 .، بانکداري اسالمیhttp://Sepahanbank.ir ،)1386(مالزي امپراتوري بانکداري اسالمی 
 ربـا  بررسی بانکداري بدون ربـا در کـشور اردن و مقایـسه اجمـالی آن بـا چـارچوب بانکـداري بـدون          "،  )1380(مجله معرفت   

 . 41، شماره "جمهوري اسالمی ایران

 .، ترجمه و تألیف حسین قضاوياقتصاد پول، بانکداري بازاهاي مالی، )1388(مشکین، فردریک اس 
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 80    7 و 6 هاي سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادي 

 ،"بررسـی و ارزیـابی بانکـداري بـدون ربـا در ایـران       "،  )1374(معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایی         
 ).منتشر نشده(

 .، گزارش منتشرنشده"اصالح قانون و الگوي عملیاتی بانکداري بدون ربا"، )1390 (موسویان، سیدعباس

 .، مقاالتی در اقتصادي اسالمی، مؤسسه بانکداري ایران"نظریه نظام مالی اسالمی"، )1371(میرآخور، عباس 

 . تهران، وزارت امور اقتصادي و دارایی، "ارزیابی بانکداري بدون ربا"، )1370(حسین میرجلیلی، سید
، بانـک  سلـسله مقـاالتی پیرامـون بانکـداري اسـالمی     ، "مروري بر اجـراي بانکـداري اسـالمی     "،  )1377( رضا   ،هدایتی

 .مرکزي جمهوري اسالمی ایران، تهران
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