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  جهاناسالمی در  دارينگاهی به وضعیت بانک

  )1393(پاییز 

  

 )کارشناس پژوهشی( لیال محرابی

ها تالش  همزمان با رشد بازار اقتصاد اسالمی در کشورهاي اسالمی و کشورهاي غربی، بسیاري از بانک

خدمات مالی و اقتصادي خود را با موازین شریعت اسالم همسان کنند تا عالوه بر جذب مشتریان کنند  می

ها  به موازات افزایش درخواست بانک. بیشتر بتوانند سهمی از این بازار درحال رشد را به خود اختصاص دهند

 یافتهسراسر جهان گسترش  به منظور پیوستن به بازار مالی در حال توسعه اسالمی، بانکداري اسالمی نیز در

بانکداري  در حال حاضر. و این امر استفاده از تسهیالت بانکی و قوانین مالی شرع اسالم را آسان کرده است

اي در حال رشد تبدیل شده و سهم بزرگی از بازار اقتصاد کشورهاي حوزه خلیج فارس را  اسالمی به پدیده

هایی را در کشورهاي اسالمی تأسیس و  هاي مشهور غربی شعبه بسیاري از شعب بانک .در اختیار گرفته است

کنند تا عالوه بر ارائه خدمات، مشتریان بیشتري به  خدمات خود را با موازین شریعت اسالمی همسان می

هاي  ترین گروه به عنوان یکی بزرگ HSBCتوان به فعالیت بانک  ها می دست آورند. در میان این نمونه

گسترش و رونق بانکداري در مجموع،  و سومین بانک بزرگ جهان در مالزي اشاره کرد.بانکداري در جهان 

اسالمی در میان کشورهاي اسالمی از یک سو و تقاضاي کشورهاي غربی مبنی بر تطابق قوانین بانکداري 

بسیاري توجه و رشد چشمگیر این نوع نظام سوددهی اسالمی را رقم زده  ،خود با قوانین اسالم از سوي دیگر

  .گذاران و بانکداران سراسر دنیا را به خود جلب کرده است از سرمایه
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بانک  141تصویر کلی از وضعیت بانکداري اسالمی در جهان نشان می دهد که در حال حاضر بیش از 

هایی کوچک با  هاي اسالمی، بانک بانک از کل بانک 85دارد که  دمختلف وجو هاياسالمی در کشور

بانک با دارایی بین  13میلیارد دالر و  8تا  3هاي بین  بانک با دارایی 12میلیارد دالر،  3تر از هاي کم دارایی

، ارزش کل 2012در سال  2آمده از نشریه بنکر بر اساس آمار بدست 1باشند. میلیارد دالر می 20تا  8

هاي کامالً اسالمی مبلغ  باشد که بانک میلیارد دالر می 1267هاي منطبق بر شریعت در جهان معادل  دارایی

بندي جغرافیایی،  این در حالی است که بر اساس طبقهمیلیارد دالر آن را در اختیار خود دارند.  1019

و  )pGCC ازمنطقه منا (غیر  عربستان سعودي، امارات، بحرین، عمان، قطر و کویت)،( pGCCکشورهاي 

هاي منطبق بر  بیشترین دارایی  میلیارد دالر 249 و میلیارد دالر 490میلیارد دالر،  497به ترتیب با  آسیا

میلیارد دالر با متوسط نرخ  7/14اسالمی سودي معادل   هاي افزون براین، بانکدهند.  شریعت را تشکیل می

این بازار موقعیتی فعال و پر انرژي  ،از این رواند.  کسب نمودهطی سال مذکور درصد را  5/1بازدهی دارایی 

 باشد کهدرصد رشد  20 شاهد هر سال 2013سال  دهد تا  ها نشان می بینی پیشو  در سطح جهانی دارد

  .تر از بانکداري رایج در سطوح کالن است این مقدار حداقل دو برابر سریع

 هاي منطبق بر شریعت م داراییبندي انجام شده، ایران در میان سایر کشورها از نظر حج بر اساس رتبه

هاي اسالمی جهان  ، حدود نیمی از کل دارایی2012رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و در سال 

درصد،  12مربوط به ایران و بعد از آن به ترتیب مربوط به عربستان سعودي، مالزي و امارات متحده عربی با 

میلیارد  475ها در ایران با میزان  ت که ارزش این نوع داراییاین در حالی اسباشد.  درصد می 8درصد و  10

ها نیز، ایران  از نظر میزان سرمایه و سپرده برابر کشور مالزي است. 4/2برابر کشور عربستان و  2دالر، حدود 

و  میلیارد دالر) در مقام نخست قرار گرفته است 350میلیارد دالر و  50نسبت به سایر کشورها (به ترتیب با 

از نظر سرمایه و کشورهاي مالزي، امارات متحده کویت  و به ترتیب کشورهاي عربستان، امارات متحده عربی

ها و  نقش بانک بندي، بر اساس این رتبه. گیرند هاي بعدي را در بر می عربی و عربستان از نظر سپرده، رتبه
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هاي بیمه و موسسات  صصی، شرکتموسسات مالی ایران در میان سیصد و هشتاد و یک بانک تجاري و تخ

بندي قرار  هاي این رتبه ها در باالترین ردیف مالی و اعتباري در جهان، بسیار چشمگیر و از نظر حجم دارایی

میلیون دالر به عنوان برترین  76613هایی معادل  بانک ملی ایران با حجم دارایی گرفتند. در این میان، 

 مسکن، میلیارد دالر) 71( عربستان )، الرجهیمیلیارد دالر 72( ایران هاي ملت موسسه مالی اسالمی و بانک

هاي دوم تا پنجم را دارا  به ترتیب رتبه میلیارد دالر) 52( و بانک خانه مالی کویت میلیارد دالر) 54( ایران

هاي منطبق بر  نکته جالب توجه آنکه در بین پنجاه موسسه مالی اسالمی با بیشترین حجم دارایی باشند. می

بانک  4بانک از امارات متحده عربی،  4بانک از عربستان،  10بانک از مالزي،  12بانک از ایران،  14شریعت، 

مالی  اتدر میان موسس .د.خور بانک از ترکیه به چشم می 1و بانک از کویت  2بانک از بحرین،  3از قطر، 

بانک اسالمی  و ایران، بانک  البرکا سوریه ها، بانک شهر اسالمی برتر جهان در زمینه سریعترین رشد دارایی

هاي  تغییر در حجم دارایی درصد 70و  درصد 84  ،درصد 107اند که با  موفق شده هنگ لئونگ برهاد مالزي

  ).2و  1ودار و جداول (نمرا بدست آورند.  تا سومخود عنوان اول 

هاي مهم در تعیین توانایی  میزان سود کسب شده در یک دوره مالی، یکی از شاخصاز سوي دیگر، 

ها در خلق سود است. بر مبناي این شاخص،  اي و مالی بانک مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایه

) و ملت میلیون دالر 809میلیون دالر در مقام نخست و بانک پاسارگاد ( 2102بانک الرجحی عربستان با 

هاي بعدي قرار دارند.  میلیون دالر) به ترتیب در رتبه 691میلیون دالر) و بانک راکیات مالزي ( 730ایران (

هاي پنجم تا هفتم)، بانک  هاي پارسیان، تجارت و صادرات (رتبه عالوه بر این دو بانک ایرانی یاد شده، بانک

بیمه ایران، بانک کارآفرین و مسکن (رتبه بیستم تا  اقتصاد نوین و بانک ملی (رتبه دهم و یازدهم)، شرکت

اند بیشترین سود ناخالص را کسب  موسسه مالی اسالمی برتر جهان توانسته 25بیست و دوم)، در بین 

  نمایند. 
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  المی در جهاناس هاي کل داراییهاي اسالمی از  هاي بانک سهم دارایی - 2  مناطق مختلف جغرافیایی ها به تفکیک هاي منطبق بر شریعت بانک دارایی - 1

  

  

  

  

  

  

  

  2012در سال  هاي منطبق بر شریعت بندي کشورها بر مبناي بیشترین دارایی رتبه - 1جدول 

  جمعیت
تعداد موسسات 

دهنده خدمات مالی  ارائه

 اسالمی

هاي منطبق  دارایی

 برشریعت

 (میلیون دالر)

 رتبه کشور
درصد جمعیت 

مسلمان از کل 

 جمعیت

  مسلمان 

  (هزار نفر)

 1 ایران 9/475890  28  73600 5/99

 2 عربستان سعودي 7/227173  41  25528 93

 3 مالزي 4/196820  41  18091 7/63

 4 امارات متحده عربی 6/87321  19  5775 9/76

 5 کویت 72465  26  2030 1/74

 6 بحرین 7/56471  37  885 3/70

 7 قطر 2/53125  10  1191 7/67

آسیا

درصد 20/8

GCC
درصد 39/2

امریکا/اروپا/استرالیا

درصد 4/3

جنوب صحراي  

افریقا

درصد 0/84

غیر از (منطقه منا 

GCC)
درصد 38/6

ایران

درصد 43

عربستان

درصد 12

مالزي

درصد 10

امارات

درصد 8

کویت

درصد 8

قطر

درصد4

ترکیه

درصد 3

بحرین

درصد 2

اندونزي

درصد 1
سایر

درصد 9
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 8 اندونزي 6/18988  57  209166 2/87

 9 بنگالدش 6/16478  24  133523 8/89

  10 ترکیه 12106  4  71295 98

Source: The Banker, Nov 2013.  
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  هاي منطبق با شریعت جهان از لحاظ میزان داراییبیست موسسه مالی اسالمی برتر در  -  2جدول 

شاخص 

 سرمایه پایه

)Tier 1(  

 (میلیون دالر)

نسبت هزینه 

به درآمد 

  (درصد)

نرخ بازدهی 

دارایی 

ROA- 

 (درصد)

سود 

  ناخالص

(میلیون 

  دالر)

درصد 

هاي  دارایی

منطبق با 

شریعت از کل 

  ها دارایی

هاي  دارایی

منطبق 

  برشریعت

 (میلیون دالر)

S   یاW 
*  

 بندي رتبه موسسه کشور نوع موسسه

1153  4/87 5/0  366  100  76613  S  1 بانک ملی ایران  تجاري 

2918  58 3/1  3/729  100  5/72556  S  2 بانک ملت ایران  تجاري 

7622  1/24 3/3  2102  100  71302  S  3 بانک الرجحی عربستان سعودي  تجاري 

1128  - 4/0  215  100  54528  S  4 بانک مسکن ایران  تجاري 

5351  6/35 9/0  442  100  52324  S  5 خانه مالی کویت کویت  تجاري 

2935  83 9/0  503  100  50706  S  6 بانک صادرات ایران  تجاري 

1600  53 4/1  610  100  41871  S  7 بانک تجارت ایران  تجاري 

12608  -  7/1  2581  19  8/30380  W  8 ماي بانک برهاد مالزي  تجاري 

10186  -  2  1763  2/30  4/27794  W  9 بانک ملی تجاري عربستان سعودي  تجاري 

2897  37 3/1  328  100  25967  S  10 بانک اسالمی دبی امارات متحده عربی  تجاري  

3181  2/27 9/2  691  100  25902  S  11 بانک راکیات مالزي  تجاري 

689  6/62 1/0  25  100  25834  S  12 بانک سپه ایران  تجاري  

1466  7/23 4/2  615  100  25501  S  13 بانک پارسیان ایران  تجاري 

1371  8/92 -  -  100  25370  S  14 بانک کشاورزي ایران  تجاري  

3181  5/40 5/1  327  100  23325  S  15 بانک اسالمی ابوظبی امارات متحده عربی  تجاري 
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                *- S بانک کامالً اسالمی  و :Wهاي اسالمی : باجه       Source: The Banker, Nov 2013                                                                                              

                                                                                              . 

2549  3/31 7/1  309  100  20107  S  16 بانک اسالمی قطر قطر  تجاري  

5099  -  8/1  1843  5/17  5/19263  W  مالزي  تجاري 
گذاري  گروه سرمایه

CIMB 
17 

3361  5/14 4/4  809  100  19102  S  18 بانک پاسارگاد ایران  تجاري  

1825  -  8/1  322  100  19055  S  19 گروه بانکداري البرکا بحرین   عمده 

4408  -  2/2  846  13  7/17202  S  20 بانک انگلیسی سعودي عربستان سعودي  تجاري  
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هاي مالی اهدافی از قبیل تشخیص منابع، کیفیت و ثبات درآمدهاي بانکی، مکفی  تجزیه و تحلیل نسبت

ها ضمن ارزیابی کار مدیریت، عملکرد و توانایی  کند. این بررسی بودن نقدینگی و کفایت سرمایه را دنبال می

 از در جهان هاي اسالمی عملکرد بانک تر دقیق به منظور مقایسهرو،  از این دهد. ها را نشان می بانکرقابت 

یکی معیارهاي  ها نسبت بازده دارایی بانکشده است.  استفادهکشور منتخب  8هاي مالی در  برخی شاخص

هاي  در کل بانک نسبت. این هاي خود است کننده استفاده مطلوب بانک از دارایی بیانمهم سودآوري و 

دهد که  درصد) قرار دارد و نشان می 1سطح متوسط استاندارد جهانی ( باالتر ازدرصد و  5/1اسالمی برابر با 

در میان کشورها نیز به غیر از  د.نباش در سطح مناسب خود از نظر سودآوري می ي اسالمیها دارایی بانک

نسبت  می باشند.درصد  1باالتر از  ر وضعیت مطلوب واز نظر این شاخص د ، سایر کشورهابحرین و کویت

که نشان  درصد بوده 51 برابرهاي اسالمی  هاي کارایی، در کل بانک به عنوان یکی از شاخص هزینه به درآمد

درصد) قرار دارند. با بررسی  50ها از نظر کارایی مناسب و در محدوده استاندارد جهانی ( دهد این بانک می

درصد) و  60گردد بیشترین نسبت مربوط به کشور بحرین ( کشور هاي منتخب مشاهده میاین نسبت در 

هاي  در مجموع عملکرد بانک .باشد درصد) می 24( قطرکشور هاي اسالمی  کمترین آن مربوط به بانک

   اسالمی سایر کشورها از نظر کارایی مطلوب و در سطح استاندارد جهانی واقع شده اند. 

  ) 2012مقایسه برخی از نسبت هاي مالی در کشورهاي منتخب بانکهاي اسالمی ( -3نمودار 
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دهد که به طور متوسط هر واحد از  معیار نسبت سرمایه که مربوط به ارزیابی سرمایه است، نشان می

این نسبت (حقوق صاحبان  از این رو، نقش دارند.ها  در کل داراییهاي صاحبان سهام به چه میزان  دارایی

در وضعیت  دهد درصد بوده و نشان می 13 هاي اسالمی برابر با براي کل بانک ها) سهام به جمع دارایی

هاي صورت گرفته بر روي وضعیت  درصد) قرار دارند. بررسی 5و باالتر از حد استاندارد خود (باالتر از مناسب 

هاي  بانک مدت انداز و وجوه کوتاه هاي پس سهم سپرده 2012دهد که در سال  نقدینگی نیز، نشان می

، سهم آن در تسهیالت اعتباري مالی نظر اعطاي وام وبوده و از  درصد 80حدود  ها از کل دارایی اسالمی

آمار حاکی از آن است که از نظر نقدینگی باشد. لذا  میدرصد  55هاي اسالمی  بانک هاي میان کل دارایی

ها کم و  واقع شده و ریسک ناشی از کاهش نقدینگی در این بانک مطلوبیهاي اسالمی در وضعیت  بانک

گردد که  مشاهده می ها در کشورهاي منتخب مقایسه این نسبتبا  هاي پرداختی است. متناسب با وام

د از کل درص 90حدود ( ها مربوط به کشورهاي مالزي، ایران و ترکیه بیشترین سهم سپرده از کل دارایی

 62( قطرو  درصد) 65( درصد، عربستان 72ترکیه با  نیز به ترتیب ها) و از نظر اعطاي تسهیالت دارایی

   .اند به خود اختصاص داده ها بیشترین سهم را نسبت به کل دارایی )درصد

 دهد هاي اسالمی جهان نشان می بانکدر  به تفکیک عقود اسالمی هاي مختلف تأمین مالی روشمقایسه 

به  2008درصد در سال  38که عقد مرابحه به طور متوسط، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و از 

درصد به  60رسیده است. این عقد طی دوره مورد نظر با رشدي معادل  2012درصد در سال  50حدود 

د مرابحه، عقد هاي اسالمی شناخته شده است. بعد از عق ترین روش تأمین مالی میان بانک عنوان برجسته

هاي اسالمی بیشترین  اجاره و استصناع نسبت به سایر ابزارهاي تأمین مالی در بانک ،3مشارکت کاهنده

دهد که در کشورهایی چون یمن، امارات متحده  نیز نشان می بررسی کشورهاي مختلف 4د.ناهمیت را دار

در کشورهاي منطقه  و درصد از تأمین مالی انجام شده در قالب عقد مرابحه است 90عربی و کویت بیش از 

رسد. در مورد عقد استصناع نیز  درصد می 75منا (کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا) این نسبت به بیش از 
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باشد ولی در بیشتر کشورهاي اسالمی  درصد می 5نسبت به کل تسهیالت اعطایی کمتر از  هرچند سهم آن

هاي اسالمی اکنون به  اهمیت بانکا این اوصاف، برود.  به عنوان سومین ابزار مهم تأمین مالی به شمار می

حران اقتصادي در الملل بویژه پس از وقوع ب یک امر واقعی و انکارناپذیر در حوزه بانکداري و اقتصاد بین

کارآمدي بانکداري بدون  ،بدون تردید آنچه در بانکداري اسالمی مدنظر استو   جهان، تبدیل شده است

که با حرام دانستن بهره رایج در سیستم بانکداري غربی،  بعنوان یکی از ابزارهاي اقتصاد اسالمی است  ربا

  .بر مبناي آموزه هاي دینی جایگزین کرده استرا سود حالل 
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