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 ۲۰۲۰۱موسسات مالی اسالمی جهان در سال  برترین
 

 2لیال محرابی

 مقدمه -۱
است و از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار  همچنان مالی نفوذتأمین مالی اسالمی از لحاظ اندازه و 

 گسترشدر حال  آن از فراتر و اروپا از مناطقی همچنین و آفریقا و آسیا مسلمان اکثریت کشورهای به خاورمیانه عالوه بر
 نیز، در ارتباط با برترین موسسات مالی اسالمی 3بنکر المللیشده توسط نشریه بینانجام بندیدر این راستا، رتبه .است
به  اسالمی های تأمین مالیروش از بیشتر آگاهی. باشدمی جهانی سطح در صنعت این تأثیر و رشدروبه  رونددهنده نشان
مختلف  مناطق دراین صنعت و رشد  گسترش بهتواند می کشورها از بسیاری در نظارتی و قانونی ساختارهای بهبود همراه

 رو به نااطمینانی ناشی از پاندمی کرونا در جهان وجود با حتی مدتمیان در است بعید که روندینماید؛  کمک جغرافیایی
  .رود یکند

، منتشر ۲۰۲۰در سال  بنکر المللیموسسات مالی اسالمی در جهان که توسط نشریه بینبندی برترین بر اساس آخرین رتبه
. به طوریکه پایدار بوده است برجسته و جغرافیاییبانکداری اسالمی در مناطق مختلف  صنعت رشد بلندمدتشده است، 

درصد را تجربه  1۰٫۸ه حدود نرخ رشد متوسط ساالن ۲۰۰۶طی دهه گذشته از لحاظ اندازه دوبرابر شده است و از سال 
های باشد که بانکمیلیارد دالر می1,۷۹1، معادل (۲۰۲۰) های منطبق بر شریعت در جهانارزش کل دارایی کرده است.

میلیارد 1۶٫۲اسالمی سودی معادل  هایمیلیارد دالر آن را در اختیار خود دارند. افزون براین، بانک 1,33۸کامالً اسالمی مبلغ 
ها و موسسات اند. در این میان، نقش بانککسب نموده مذکوردرصد را طی سال  ۲1/1 دارایی ازدهنرخ بدالر با متوسط 

بسیار  ی بیمه و موسسات مالی و اعتباری همچنانهابانک تجاری و تخصصی، شرکتچهارصد و دو مالی ایرانی در میان 
بعدی قرار  در رتبهسعودی بندی قرار دارند و عربستان بههای این رتین ردیفها در باالترچشمگیر و از نظر حجم دارایی

دهند موسسه به طور کامل خدمات اسالمی ارائه می ۲۸۴موسسه مالی اسالمی در جهان، چهارصد و دو از مجموع  گیرد.می

                                                           
جهت دسترسی  .باشدمی ۲۰۲۰، نوامبر The Bankerمجله از   Top Islamic Financial Institutions 2020 گزارشمتن حاضر ترجمه  -1

 به اصل گزارش به لینک زیر مراجعه فرمایید.
 https://www.thebanker.com/Markets/Top-Islamic-Financial-Institutions-2020 

 کارشناس ارشد پژوهشی، پژوهشکده پولی و بانکی. -۲
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در ادامه به معرفی برترین پردازند. های اسالمی به عرضه خدمات منطبق بر شریعت میبانک تجاری با داشتن باجه 11۸و 
 پردازیم.ها میها و موسسات مالی اسالمی در ایران و جهان از لحاظ برخی شاخصبانک

 

 های اسالمی در جهان وضعیت بانک -۲
 شریعت های منطبق بر رشد داراییحجم و  -۱-۲

بندی در مقایسه با رتبه های منطبق بر شریعتدهد که ارزش کل دارایی، نشان می۲۰۲۰آمار بدست آمده از مجله بنکر در سال 
دالر  تریلیون 1٫۷۹ به درصدی ۲/۸با رشد  ۲۰۲۰؛ به طوریکه در سال از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است ۲۰1۹سال 

رشد صنعت بانکداری اسالمی به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی در سال دیگر، از سوی  .(1جدول ) یافته استافزایش 
. در این میان، اندبودهو بعضی مناطق از عملکرد بهتری نسبت به سایر مناطق جغرافیایی برخوردار  مثبت بوده است ،۲۰۲۰

رسیده تریلیون دالر  1٫۴درصدی به  ۹٫۲ های کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا )منطقه منا( با افزایشداراییمجموع 
و سایر کشورهای  (pGCCهمکاری خلیج فارس) کشور شورای ۶فزاینده میان های تجربه همکاریدهنده که نشان است

، منطقه منا )به استثنای شورای همکاری خلیج فارس(و  کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طوریکهبهباشد. منطقه می
استرالیا، اروپا و ایاالت منطقه  سه در هادارایی مجموع رشددرصد افزایش دادند.  ۸/۴و  1۲٫۲های خود را به ترتیب دارایی
ست و با نرخ رشد متوسط ارا تجربه نمودهدرصد  ۴/۵شد نرخ رکه آسیا  است. این در حالی است درصد ۲۰ حدودنیز  متحده

این در حالی است که  .ترین رشد منطقه را طی دوره مذکور داشته باشداست سریعسال گذشته توانسته  ۵درصد طی  ۷٫۷
، شاهد کاهش ۲۰1۹در سال کشورهای جنوب صحرای آفریقا های درصدی دارایی 1۸٫۲رغم موفقیت و افزایش علی

سهم ناچیزی از کل  میلیارد دالر 1۴٫۴های این کشورها با ارزش حدود ایم. البته داراییبوده ۲۰۲۰گیری در سال چشم
 یدر سطح جهان یفعال و پرانرژ یتیموقعمالی اسالمی بازار  مجموع، در دهند.های منطبق با شریعت را تشکیل میدارایی

افزایش  جهانی سطح در صنعت این تأثیرو  یابدتداوم  های آتیرشد این صنعت طی سال که دهدها نشان میینیبشیدارد و پ
ها ها و رشد داراییهای منطبق با شریعت بانکسهم مناطق مختلف جغرافیایی از کل دارایی 1نمودار جدول و . داشته باشد
 .دهندرا نشان می

 
 های منطبق بر شریعت به تفکیک مناطق مختلف جغرافیاییدارایی - ۱جدول 

 رشد دارایی
)درصد(   

۲۰۲۰ 
 )میلیارد دالر(

۲۰۱9 
 )میلیارد دالر(

 مناطق جغرافیایی

۲٫۱۲  ۳٫88۲  9۰7  (pGCCشورای همکاری خلیج فارس ) 
8/۴  8/۱8۵  pGCCمنطقه منا به استثنای  ۴9۵ 
۲/9  ۱/۱۰۴,۱  ۲8۳,۱  مجموع منطقه منا 

۲۳-  ۴/۱۴  7٫8۱  جنوب صحرای آفریقا 
۴/۵  ۳/۵۲۳  ۴۳۳  آسیا 

 استرالیا/ اروپا/ آمریکا ۲۰ ۲۴ ۲۰
۲/8  79۱,۱  6۵6,۱  کل جهان 
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 ۲۰۲۰های منطبق بر شریعت به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی در سال های بانکسهم کل دارایی – ۱نمودار 

 

 

 ۲۰۲۰تا  ۲۰۱۵های طی سال در جهان های منطبق بر شریعتدارایی حجم کل – ۲ نمودار
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شده، سهم بندی انجاماهمیت منطقه منا همچنان قابل توجه و پابرجاست و بر اساس آخرین رتبهدهد، نشان میها بررسی
ایران و عربستان  این در حالی است کهباشد. درصد می ۷۷٫۴های منطبق بر شریعت حدود های این منطقه از کل داراییدارایی

اند توانسته ۲۰۲۰میلیارد دالر در سال  ۴۰۰هایی بیش از با داشتن داراییپیشرو در صنعت مالی اسالمی  هایبازاربه عنوان 
گیرند. این در بندی قرار بههای این رتدر باالترین ردیف ی منطبق بر شریعتهانظر حجم داراییهای گذشته از همانند سال

بوده و متعلق به این دو کشور  نهاد مالی اسالمی ۶ها، دارایی حجمموسسه برتر اسالمی از لحاظ  1۰در میان  حالی است که
  .داردبندی قرار بانک اسالمی )مای بانک مالزی( خارج از منطقه خاورمیانه در این رتبه 1تنها 

توانسته است  کویت در اسالمی بانک ترینبزرگ به عنوان (KFH) 1کویت مالی خانه ،در میان نهادهای مالی اسالمی
 ام3۲ رده در که ، ۲یونایتدبحرین االهلی بانک خرید. آورد دست بههای منطبق بر شریعت رتبه سوم را از لحاظ حجم دارایی

مورد  ۲۰1۹ ژانویه درکه  و ادغام این بانک معامله. افتاد تعویق به کرونا ویروس شیوع دلیل به آپریل در؛ دارد قرار لیست
های شرعی دارایی با مالی نهاد یک توانسترسید، می تصویب به بحرین مرکزی بانک توسط آپریل ماه در و قرار گرفت توافق
 میلیارد ۴٫1۰۲ هایداراییبا  سعودی عربستان 3الرجهی بانک از بعد دومنماید که در مقام  ایجاد دالر میلیارد ۹۰ از بیش
 .گرفتقرار می دالر

 رشد به همچنان ایران اسالمی بانکداری بخش ،در کشور های ناشی از آننااطمینانیهای اقتصادی و تحریم رغمعلی
منطبق بر شریعت را  هایدارایی درصدی ۴۰ از بیش رشد، کشور بزرگ نهاد مالی پنج از بانک چهار. است داده ادامه خود

طی یک سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و  ایران در ملت بانکدر این میان،  .اندتجربه نموده
درصدی در رتبه نخست  ۵۵٫۴با تغییرات و  درصد( ۴٫۶)بازده داریی  های منطبق بر شریعتدارایی دالر تریلیون ۸۲٫3 با

 .گرفته استها قرار بندی ده بانک برتر اسالمی از لحاظ بیشترین رشد داراییهای ایرانی و در رتبه ششم رتبهبانک

 
 *ها ده موسسه مالی اسالمی برتر جهان از لحاظ بیشترین رشد دارایی - ۲جدول 

ای اسالمیهجهابموسسات با   موسسات کامالً اسالمی 

درصد 
 تغییرات 

های دارایی
منطبق 

 برشریعت
 )میلیون دالر(

 موسسه کشور
درصد 

 تغییرات 

های دارایی
منطبق 

 برشریعت
 )میلیون دالر(

بندیرتبه موسسه کشور  

7/۱۱9  76۴,۱۲  امارات 
 بانک تجاری

 ابوظبی 
7/۳8۱  9۱8,۱  ۱ بانک خارطوم سودان 

۲/8۵  مالزی 986 

بانک 
گذاری سرمایه

امانه برهاد 
MIDF 

۳/۱66  6۵۳,۱  سودان 
بانک ملی 
 اُمدورمان

۲ 

                                                           
1 - Kuwait Finance House 

2 - Bahrain’s Al Ahli United 

3 - Al Rajhi Bank 
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۲/۵۱  ۱۵7,۱ 8/7۳ فیصلبانک  پاکستان   ۱89,۲۱  ۳ بانک بروا قطر 

۵/۴6 7/6۰ خیبربانک  پاکستان ۵۱9   عراق 686 
بانک اسالمی 

 عراقی
۴ 

7/۴۳  8۵۵,۳8  
عربستان 
 سعودی

بریتیش بانک 
 سعودی

۲/۵7  انگلستان 88۲ 
بانک گیت 

 هاوس
۵ 

۲8 ۰۵۳,۱ بانک بازنشستگی  اندونزی 
 ملی )تابونگان(

۴/۵۵  ۳۰۵,8۲  6 بانک ملت ایران 

۵/۲۵  776,۱ ۲/۵۴ حبیب بانک پاکستان   7 بانک جایز نیجریه ۵۴۵ 
6٫۲۳  ۰۲۱,۳ PT ۲/۴9نیاگا بانک  اندونزی   7۱7,۳  8 پست بانک ایران 

۲/۲۰ ۵/۴6 بانک الحبیب پاکستان 6۰۵   97۳,۳8  9 بانک کشاورزی ایران 

۵/۱9  ۲۴۰,۲8  
عربستان 
 سعودی

۳/۴۳ بانک ریاض  ۳۵7,۱۰  ۱۰ بانک واربا  کویت 

- میلیون دالر ۵۰۰تر از هایی بیشبا دارایی 

 

از سال  متفاوتتا حدودی  ۲۰۲۰بندی نهادهای مالی اسالمی در سال گردد رتبه، مالحظه می۲همانگونه که در جدول 
؛ به طوریکه در 1استهای ایرانی نسبتا قابل توجه بودههای منطبق بر شریعت در بانکگذشته است، اما همچنان رشد دارایی

بانک ملت، خورد که ها، سه بانک ایرانی به چشم میترین رشد داراییسریعموسسه برتر کاماًل اسالمی از لحاظ  1۰میان 
ها، در میان سایر موسسات درصد تغییر در حجم دارایی ۴۶٫۵و  ۴۹٫۲، ۵۵٫۴به ترتیب با  کشاورزیبانک و  پست بانک ایران

جزو  آفریقا صحرای جنوب کشورهایاند. در این میان، قرار گرفته نهمو  هشتم، ششمهای مالی اسالمی جهان در مقام
 به همچنان ،۲۰۲۰ سال بندیرتبه منطبق بر شریعت در هایدارایی درصدی ۲۵حدود  کاهش رغمعلی که استمناطقی 

 ۵۰۰ از بیشدارایی  با اسالمی کامالً نهاد مالی  1۰ میان درطوریکه به .شودمی شناخته شدقوی و رو به ر بازاریک  عنوان
های اول و دوم رتبه درصد، ۴٫1۶۶و  ۷٫3۸1به ترتیب با  3و ملی اُمدورمان ۲کشور سودان با دو بانک خارطوم دالر، میلیون

از لحاظ بیشترین  سومرتبه بوده است.  های اسالمی این کشوردهنده عملکرد بسیار قوی بانکنشانکه اند را از آن خود کرده
 ۲1رصدی به د ۷۴ق با شریعت در این بانک با رشد های منطباست که دارایی 4قطر بروای بانکها مربوط به رشد دارایی

  ند.اقرار گرفته و کویت انگلستان ،های متعلق به کشورهای عراقو پس از آن نیز بانک دالر رسیده است میلیارد

در میان  هادرصدی در دارایی ۵۴مندی از رشد توانسته است با بهره هفتمبا ثبت رتبه  نیجریه 5جایز بانک آفریقا، کل در
مصر  ۷الجزایر و بانک اسالمی فیصل 6ها در بانک السالمدارایی رشد این در حالی است که ده موسسه برتر جهان قرار گیرد.

                                                           
و بانک  خوردبانک ایرانی به چشم می پنجها، ترین رشد داراییموسسه برتر کامالً اسالمی از لحاظ سریع 1۰در میان ، ۲۰1۹بندی سال در رتبه - 1

 درصدی در رتبه نخست قرار دارد.  1۰3دی با رشد 
2 - Bank of Khartoum  

3 - Omdurman National Bank 

4 - Barwa Bank 

5 - Jaiz Bank  

6 - Al Salam Bank  

7 - Faisal Islamic Bank 
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نهادهای مالی اسالمی در  مناسب دهنده فعالیتکه نشان بوده استدوره مشابه  طیدرصد  ۲۲٫۵و  ۲۸٫۵ برابر بابه ترتیب 
 باشد.با پتانسیل باال می بازارهایی

دارای نوسان بوده است. این در حالی استرالیا، اروپا و ایاالت متحده منطقه ها در سه رشد داراییهای اخیر، طی سال
نموده و مجددا در  درصدی را تجربه 1۲٫۸درصد و کاهش  ۲۰٫۲به ترتیب افزایش  ۲۰1۹و  ۲۰1۸های است که در سال

توان گفت این منطقه با نرخ درصدی برخوردار گشته است. در مجموع می ۲۰٫3خیر از افزایش بندی اهو رتب ۲۰۲۰سال 
 در منطقه ایندهد که ها نشان میبینیسال گذشته در یک مسیر صعودی قرار دارد و پیش ۵درصد طی  ۲٫3رشد متوسط 

 خواهد گشت.  برخوردار باالیی رشد از نزدیک آینده

( نسبت به سایر کشورها توانسته 1ابوظبیبانک تجاری های اسالمی نیز کشور امارات )باجهدر میان موسسات مالی با 
مقام نخست را به خود اختصاص دهد و عمده موسسات برتر از نظر رشد  ۲۰۲۰در سال  درصدی 1۲۰با رشد  است

 باشد.می و عربستان سعودی اندونزی ،ها مربوط به کشور پاکستاندارایی

 های تجاری اسالمی( بانکROAناخالص و نرخ بازده دارایی )وضعیت سود  -۲-۲
 ینه از منابع واقعیت در استفاده بهیریمد یین تواناییمهم در تع یهااز شاخص یکی، یدوره مال یکسب شده در کزان سود یم

دهد نشان می ۲۰1۹بررسی روند سودآوری صنعت بانکداری اسالمی در سال  ها در خلق سود است.کبان یو مال یاهیسرما
معادل  درصد، 3۸٫۵با رشد ۲۰1۹بر خالف روند کاهشی سال دهنده خدمات منطبق بر شریعت سود نهادهای مالی ارائهکه 

تعداد نهادهای مالی با سود . ثبت شده است مذکوردرصد طی سال  ۲1/1 نرخ بازده داراییمیلیارد دالر با متوسط 1۶٫۲
های با اند و در مقابل، تعداد بانکمورد( باقی مانده ۲۷نسبت به سال قبل بدون تغییر )میلیون دالر  ۵۰۰ناخالص بیش از 

  مورد افزایش یافته است. ۵3به  ۴۹از  ۲۰1۹میلیون دالر در مقایسه با سال  ۵۰۰تا  1۰۰ثبت سود 

ده مطلوب از کننده استفا( است که بیانROA)۲های سودآوری، نسبت بازده دارایییکی از شاخصاز سوی دیگر، 
 ۹3/۰از  های اسالمیاین نسبت در کل بانکشود. یآن محاسبه م یهاییبه دارا کم سود خالص بانیبوده و از تقس دارایی

نسبت لحاظ مالی اسالمی از  بندی موسساترتبه. است افزایش یافته ۲۰۲۰درصد در سال  ۲1/1به  ۲۰1۹درصد در سال 
میلیون دالر و نسبت بازده دارایی  ۵1۷سودان با سود ناخالص  3کامال اسالمی مشرقدهد که بانک نشان می هابازده دارایی

 ۶٫۴درصد و  ۵٫1۰به ترتیب با نسبت بازده دارایی  ایران امارات و بانک ملت 4الهالل نخست و بانکدرصد در مقام  ۸٫1۴
 3٫۸بانک اسالمی فیصل مصر و بانک سودان نیز به ترتیب با نسبت بازده دارایی های دوم و سوم قرار دارند. درصد در رتبه

های اسالمی باالتر از سطح متوسط این شاخص در بانک در مجموعگیرند. های بعدی جای میدرصد در مقام ۲٫۶درصد و 
 یودآوری در سطح مناسب و مطلوبهای مذکور از نظر سدهد دارایی بانکدرصد( قرار دارد و نشان می 1استاندارد جهانی )

 واقع شده است.

                                                           
1 - Abu Dhabi Commercial Bank 

2- Return on Assets (ROA) 

3 - Blue Nile Mashreq Bank 

4 - Al Hilal Bank 



 
 

۷ 

 

 
 *( و سود ناخالصROAدارایی ) بازدههای تجاری اسالمی جهان از لحاظ نرخ وضعیت بانک – ۳نمودار    

 
 است. ROA* ارقام سمت راست مربوط به                     

 رشد بازارهای آسیایی -۳
توسعه قوانین و بهبود خدمات مالی منطبق  وهای مختلف مالی اسالمی تسلط بر بخشبا  ییکشورهای اکثریت مسلمان آسیا

. رشد بازارهای آسیایی در هستند در سطح جهانی اسالمی بانکداری بیشتر گسترش دنبال خود به بر شریعت در مناطق مرزی
عواملی هستند  پاکستان و اندونزی بنگالدش، مانند کشورهایی در )اکثریت مسلمان( جمعیت زیاد تعدادهای گذشته و سال

 مشترک کشورهای ازدر آینده  این بازار رشد رودمی انتظار نماید به طوریکهتر میرا قوی اسالمی بانکداریکه تداوم توسعه 
های اسالمی نیز در ها و موسسات مالی با باجهعالوه بر این، نقش بانک .گیرد نشأت قزاقستان و آذربایجان همچون المنافع

هایی به ارزش و دارایی درصدی 1۲۰با رشد ابوظبی بانک تجاری نسبت به سایر کشورها بسیار چشمگیر بوده است.  آسیا
 مربوط بهنیز داده است و سایر نهادهای برتر به خود اختصاص  هانظر رشد دارایی ازمقام نخست را  میلیارد دالر 13

بانک از  ۲، (و نهم ، چهارمسومهای کشور پاکستان )با کسب رتبه بانک از ۴طوریکه، موسسات آسیایی بوده است. به
)با  بانک از مالزی  1و پنجم و دهم( های با کسب رتبهبانک از عربستان ) ۲ششم وهشتم(، های با کسب رتبهاندونزی )

 (۲باشد. )جدول ( میدوم کسب

های منطبق با است که داراییمالزی  1گذاری امانه برهادبانک سرمایهها مربوط به رتبه دوم از لحاظ بیشترین رشد دارایی
 بزرگ بانک 1۰ از بانک شش مالزی، در میلیون دالر رسیده است. ۹۸۶درصدی به  ۲/۸۵شریعت در این بانک با رشد 

و در پاکستان نیز بیش از  کنند تجربه را منطبق بر شریعت هاییدارای رقمی دو رشد توانسته است ۲۰1۹ سال در اسالمی
                                                           
1 - Amanah Investment Bank Berhad 
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منطبق بر شریعت  هایدارایی رقمی دو شدر از، ۲۰1۹ تا ۲۰1۸ هایسال طی بندیدر رتبه بانک( ۲1ها )نیمی از بانک
 .بودندبرخوردار 

ای جهت توسعه صنعت بانکداری های گستردهفعالیت، نفر میلیون ۲۷۰ حدود در جمعیتی با اندونزی ،دوره مشابه در
قرار دارد. به طوریکه،  بندیرتبه این در مالیخدمات  دهندهارائه نهاد ۶۲با  و است دادهاسالمی و خدمات مالی اسالمی انجام 

و دهم  نهم هایرتبه درو بنگالدش به ترتیب  اندونزیهای منطبق بر شریعت، کشور برتر از لحاظ حجم دارایی 1۰در میان  
 اند.گرفته قرار

  اهادغام بانکبا  تقویت بانکداری اسالمی -۴
افزایش داشته است. این  قابل توجهی به میزان اسالمی مالی فضای در هابانک 1(M&Aتملیک ) و ادغام ،گذشته سالطی 

 اسالمی مالی نهادهای و رویش ایجاد شاهد خاورمیانهمنطقه  در ویژه به های اسالمیبانکو ترکیب با ادغام در حالی است که 
 به همراه خواهد داشت. ادر میزان و حجم معامالت ر افزایش قابل توجهیبه تبع آن  که هستیم بزرگتر

 ۲۰۲۰ ژانویه در 3دبی اسالمی بانکهای منطبق بر شریعت( با از لحاظ دارایی 3۹رتبه )با  امارات ۲نور بانکادغام 
شناخته  هاکشور امارات متحده عربی از لحاظ داراییهای ترین بانکیکی از بزرگباعث گردید بانک اسالمی دبی به عنوان 

و بانک ملت ایران در  پس از بانک الرجهی عربستانشده، این بانک توانسته است بندی انجام. به طوریکه در آخرین رتبهشود
تقویت بخش بانکداری اسالمی و توسعه . عالوه بر این، گیردی منطبق بر شریعت قرار هااز لحاظ دارایی جایگاه سوم

 .رودوکارهای اسالمی از مزایای ادغام این دو بانک به شمار میکسب

 ۸٫۷۸توانست با کسب  ۲۰۲۰ سال ژانویه در اسالمی بانکداری هایفعالیت بیشتر توسعهبا هدف  4بحرین ملی بانک
 اسالمی بانک. بپردازد به ارائه خدمات مالی اسالمی مستقل تابعه شرکت یک عنوان به 5بحرین اسالمی بانک سهام از درصد
 سال منطبق بر شریعت طی هایدارایی لحاظ از بحرینبانک بزرگ کشور  هفتمین میلیارد دالر به عنوان 3٫۲۵با  بحرین
  شناخته شده است.   ۲۰1۹

های منطبق جزو چهار بانک اول از لحاظ دارایی) 6ملی تجارت بانکاز جمله  سعودی هایبانک احتمالی ادغام بحث
انک تجارت ب، ۲۰۲۰ژوئن  ماه در. آغاز گردید گذشته سال( نوزدهمبا رتبه ) ۷ریاضبانک  و( ۲۰۲۰بندی بر شریعت در رتبه

این  گیرد.رین بانک عربستان شکل میتکند و به این ترتیب بزرگرا خریداری می۸گروه مالی سامبا ، ملی عربستان اعالم کرد
میلیارد دالر را کنترل خواهد کرد و  ۲۲3ای با ارزش های این ادغام و تکمیل خرید، سرمایهبانک پس از دریافت تأییدیه

                                                           
1- Mergers and Acquisitions (M&As) 

2 - Noor Bank 

3 - Dubai Islamic Bank 

4 - National Bank of Bahrain 
5 - Bahrain Islamic Bank 

6 - National Commercial Bank 

7 - Riyad Bank 

8 - Samba Financial Group 



 
 

۹ 

را  ی در عربستانهای بانکچهارم تمام فعالیتاین بانک جدید یک میلیارد دالر خواهد بود. ۴۶ارزش سرمایه بازار آن برابر با 
در حال انجام  میلیارد دالر1۴٫۸با ارزش  و قراردادی ، بانک مذکور اعالم نمود که معامله۲۰۲۰و در اکتبر  کنترل خواهد کرد

 باشد.می

ها و رود در سال آتی شاهد مطالب بیشتری پیرامون ادغام و ترکیب بانکبا توجه به شرایط جهانی موجود، انتظار می
 تر باشیم. یهای جدید و قوظهور بانک

 صنعت بانکداری اسالمیانداز روشن چشم -۵

، (نفر میلیارد دو ان جهان )حدودمسلمانو تعداد  جمعیتبا توجه به  ،اسالمی مالیهای تأمین خدمات و روش به دسترسی
بندی برترین نتایج حاصل از رتبهباشد. یافتگی میرشد و توسعه حال در سرعت به این صنعت مالی بازار و است زیاد بسیار

، میزان رشد و نقاط قوت صنعت مالی اسالمی ۲۰۲۰در سال بنکر المللی موسسات مالی اسالمی در جهان توسط نشریه بین
های منطبق بر شریعت در تمام مناطق جغرافیایی به استثنای داراییدهد که وضوح نشان میکشد و به تصویر میبه امروز را 

همواره به توسعه و گسترش نیز در صنعت مالی اسالمی  فعاالن عمدهباشد و جنوب صحرای آفریقا در حال افزایش می
ات منطبق با های اسالمی حاکی از گسترش خدمها و سودآوری بانکرشد باالی دارایی. دهندهای خود ادامه میفعالیت

انداز روشنی را برای رشد این صنعت طی تواند چشماست و افزایش این دو عامل میمختلف مالی شریعت در بازارهای 
 .های آتی به همراه داشته باشدسال

های موجود در منطقه های الزم از فرصتکنند از طریق ادغام و جذب سرمایهتالش می های اسالمیبانکاز سوی دیگر، 
 به های اسالمیبانکو ترکیب ادغام  با این در حالی است که توسعه و رشد صنعت بانکداری اسالمی استفاده نمایند. جهت
در  افزایش قابل توجهیکه به تبع آن  هستیم بزرگتر اسالمی مالی نهادهای و رویش ایجاد شاهد خاورمیانهمنطقه  در ویژه

مناطقی همچون خاورمیانه و در تقاضا برای خدمات بانکداری اسالمی ا به همراه خواهد داشت. میزان و حجم معامالت ر
از این رو، تحوالت و  باشد.روند رو به رشد این بازار مالی می و گسترش صنعت بانکداری اسالمی دهندهحتی آفریقا، نشان

ترین معامالت مالی در هر دو ترین و پیچیدهبزرگ های اسالمی درروند رو به رشد این صنعت، زمینه افزایش نقش بانک
 های آتی ایجاد خواهد نمود.ای و جهانی را  طی سالسطح منطقه



 
 

 

 

 




