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  2014در سال  جهان برتر بندي موسسات مالی اسالمی رتبه

  

  1لیال محرابی

  

  مقدمه

ها،  گذاري در زیرساخت به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایهند ا هتوانستهاي اخیر  طی سالبازارهاي مالی اسالمی 

در  رشد و توسعه قابل توجهیمشتریان جدید از  جذب و ارائه خدمات بیشتر در راستاي گسترش تنوع پرتفوي تولیدات

بیشترین ، برخوردار گردند. در حال حاضر، موسسات مالی در راستاي گسترش محصوالت خود به مشتریان بازارهاي جهانی

با این اند.  قرار داده) SMEsخدمات شرکتی به موسسات کوچک و متوسط (بانکداري خرد و  هاي فعالیت تمرکز را بر

توان به چهار عامل کلیدي از جمله توسعه  ، طی دهه گذشته مهمترین دالیل توسعه مالی اسالمی در جهان را میاوصاف

در این زمینه، صنعت  بندي نمود. تقسیمو تکافل (بیمه اسالمی)  ثروت (دارایی)ها، تأمین مالی شرکتی، مدیریت  زیرساخت

از رشد در سال سطح  باالتریناست به  لتی و شرکتی توانستهتأمین مالی منطبق بر شریعت از طریق انتشار صکوك دو

هاي کسب و کار خود جهت تطبیق با شرایط  ها و موسسات مالی در حال تغییر مدل دست یابد و بسیاري از بانک 2014

  باشند. بازار جدید می

شریعت در جهان معادل  هاي منطبق بر ارزش کل دارایی ،موسسات مالی اسالمی در جهانبندي  بر اساس آخرین رتبه

میلیارد دالر آن را در اختیار خود دارند. افزون براین،  1069هاي کامالً اسالمی مبلغ  باشد که بانک میلیارد دالر می 1391

کسب طی سال مذکور درصد را  7/1میلیارد دالر با متوسط نرخ بازدهی دارایی  2/14اسالمی سودي معادل   هاي بانک

هاي  ها و موسسات مالی ایرانی در میان سیصد و شصت بانک تجاري و تخصصی، شرکت نقش بانکدر این میان،  اند. نموده

 .دارندبندي قرار  هاي این رتبه ها در باالترین ردیف بسیار چشمگیر و از نظر حجم دارایی  بیمه و موسسات مالی و اعتباري،

موسسه به طور کامل خدمات اسالمی ارائه  250، کشور جهان 40 در از مجموع این سیصد و شصت موسسه مالی اسالمی

در ادامه به  پردازند. هاي اسالمی به عرضه خدمات منطبق بر شریعت می با داشتن باجه بانک تجاري 110دهند و  می

  .پردازیم ها می ها و موسسات مالی اسالمی در ایران و جهان از لحاظ برخی شاخص معرفی برترین بانک

   هاي اسالمی در جهان کوضعیت بان

  هاي منطبق بر شریعت رشد داراییحجم و   

هاي منطبق بر  ارزش کل داراییدهد که  نشان می، 2014در سال ) The Banker( از مجله بنکر آمار بدست آمده

افزایش یافته  2014میلیارد دالر در سال  1391به  2013میلیارد دالر در سال  1267درصدي از  8/9با رشد  شریعت

هاي   افزایش دارایی با درصد از موسسات مالی 3/78 در سال مذکور ها این در حالی است که بر اساس این بررسیاست. 

                                                             
1
 .پژوهشکده پولی و بانکیپژوهشی، کارشناس ارشد  - 
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رشد صنعت بانکداري اسالمی به تفکیک مناطق  از سوي دیگر، .روبرو بوده اند منطبق بر شریعتهاي مالی  ناشی از فعالیت

کشورهاي شوراي  بندي جغرافیایی، بر اساس طبقهمثبت و قابل توجه بوده است.  2014مختلف جغرافیایی نیز در سال 

میلیارد  561آسیا به ترتیب با ) و شوراي همکاري خلیج فارس)، منطقه منا (به استثناي pGCC( همکاري خلیج فارس

هاي منطبق بر  بیشترین داراییدرصد)  6/18(میلیارد دالر  260و درصد)  6/38(میلیارد دالر  537، درصد) 3/40( دالر

دهد  ها نشان می بینی پیشو  این بازار موقعیتی فعال و پر انرژي در سطح جهانی دارد از این رو دهند. شریعت را تشکیل می

 1نمودار جدول و  .باشدتر از بانکداري رایج در سطوح کالن  حداقل دو برابر سریع ،هاي آتی طی سال که رشد این صنعت

  .دنده را نشان میها  و رشد داراییها  هاي منطبق با شریعت بانک سهم مناطق مختلف جغرافیایی از کل دارایی

  

  به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی ي منطبق بر شریعتها دارایی -  1جدول 

نرخ رشد  

 ساالنه

 2014-2007  

 رشد دارایی

(درصد)   

2014 

 (میلیارد دالر)

2013  

 (میلیارد دالر)
 مناطق جغرافیایی

8/17  2/11  01/561  94/496  
 سشوراي همکاري خلیج فار

)pGCC(  

5/16  7/9  09/537  76/489  pGCCمنطقه منا به استثناي  

5/17  4/10  1/1098  7/986   مجموع منطقه منا 

8/14  9/1  جنوب صحراي آفریقا 10 11 

3/11  4/4  48/259  59/248  آسیا 

7/1  4/8  53/23  7/21  استرالیا/ اروپا/ آمریکا 

7/15  8/9  68/1391  36/1267  کل جهان 

  

  

  2014منطبق بر شریعت به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی در سال هاي  بانکهاي  داراییکل سهم  – 1نمودار 

  

  

شوراي همکاري 

خلیج فارس 

)pGCC)

درصد 40/3

منطقه منا به 

pGCCاستثناي 

درصد38/6

جنوب صحراي 

آفریقا

درصد0/76

آسیا

درصد18/65 

/ اروپا/ استرالیا

آمریکا

درصد 1/7
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هاي منطبق بر شریعت  از لحاظ بیشترین دارایی در میان بیست کشور جهان شده بندي انجام بر اساس آخرین رتبه

و  امارات متحده عربی ،در باالترین ردیف وکشورهاي عربستان سعودي، مالزيها  دارایی حجم ایران از نظر )،2(جدول 

 517ها در ایران با میزان  یدهند. این در حالی است که ارزش این نوع دارای را تشکیل می پنجمهاي دوم تا  رتبه کویت

سهم  ه توجه به این نکته ضروري است کهالبت( برابر کشور مالزي است. 5/2برابر کشور عربستان و  2میلیارد دالر، حدود 

به  مالزي، عربستان سعودي، امارات متحده عربی و کویتبانکی در کشورهاي  هاي شبکه  بانکداري اسالمی از کل دارایی

بندي، بانک ملی ایران با حجم  بر اساس این رتبه )باشد می درصد 39و  درصد 19 درصد، 50، درصد 21حدود ترتیب 

 الرجهی (عربستان)، مسکنهاي  میلیون دالر به عنوان برترین موسسه مالی اسالمی و بانک 76613هایی معادل  دارایی

را  هفتمهاي دوم تا  به ترتیب رتبه (کویت)، تجارت (ایران) و ملت (ایران) بانک خانه مالی کویت ،(ایران)، صادرات (ایران)

در بین پنجاه موسسه مالی اسالمی با بیشترین حجم  دهد که انجام شده نشان می هاي بررسی) 3(جدول  دارا می باشند.

 4بانک از امارات متحده عربی،  4 بانک از عربستان، 10بانک از مالزي،  9بانک از ایران،  16هاي منطبق بر شریعت،  دارایی

  خورد.  بانک از ترکیه به چشم می 1بانک از کویت و  2بانک از بحرین،  3بانک از قطر، 

  2014هاي منطبق بر شریعت در سال  بندي کشورها بر مبناي بیشترین دارایی رتبه -  2جدول 

  جمعیت

تعداد موسسات 

دهنده خدمات  ارائه

 مالی اسالمی

منطبق هاي  دارایی

 برشریعت

 (میلیون دالر)

 رتبه کشور
درصد جمعیت 

مسلمان از کل 

 جمعیت

  مسلمان

  (هزار نفر)

 1 ایران 516976  29  77214 7/99

 2 عربستان سعودي 257054  40  26810 93

 3 مالزي 204139  37  18929 7/63

 4 امارات متحده عربی 105780  20  7187 9/76

 5 کویت 80425  27  2496 1/74

 6 قطر 59254  9  1468 7/67

 7 بحرین 56593  32 936 3/70

 8 اندونزي 19101  54  217882 2/87

 9 بنگالدش 18974  24  140622 8/89

  10 ترکیه 13063  1  73433 98

 11 پاکستان 7662  18  175585 4/96

  12 سودان 7429  11  34433 7/90

 13 سوئیس 6685  1  444 5/5

  14 مصر 6532  1  77871 9/94

 15 برونئی 5024  1  313 1/75

  16 تایلند 4072  1  3685 5/5

 17 یمن 3308  5  24187 1/99

  18 انگلستان 3234  4  2820 4/4

 19 سوریه 2801  3  21200 8/92

  20 تانزانیا 2498  1  17 2/35
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  هاي منطبق با شریعت بیست موسسه مالی اسالمی برتر جهان از لحاظ میزان دارایی – 3جدول 

  

شاخص 

سرمایه 

 پایه

)Tier 

1(  

(میلیون 

 دالر)

نرخ 

بازدهی 

دارایی 

)ROA (

 (درصد)

سود 

  ناخالص

(میلیون 

  دالر)

هاي  درصد دارایی

منطبق با شریعت از 

  ها کل دارایی

هاي منطبق  دارایی

  برشریعت

 (میلیون دالر)

S   یا

W *  

نوع 

 موسسه
 بندي رتبه موسسه کشور

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

8327  7/2  1983  100  74632  S  تجاري  
عربستان 

 سعودي
 2 بانک الرجحی

2971  6/0  383  100  72056  S  3 بانک مسکن ایران  تجاري 

2919  9/0  498  100  59110  S  4 بانک صادرات ایران  تجاري 

6869  1  535  100  57233  S  5 خانه مالی کویت کویت  تجاري 

2169  3/1  578  100  50142  S  6 بانک تجارت ایران  تجاري 

1679  1/1  648  100  47699  S  7 بانک ملت ایران  تجاري 

12282  6/1  2702  23  38721  W  8 ماي بانک برهاد مالزي  تجاري 

11101  2/2  2130  33  33107  W  تجاري  
عربستان 

 سعودي
 9 بانک ملی تجاري

3784  7/1  468  100  30843  S  تجاري  
امارات 

 متحده عربی
  10 دبیبانک اسالمی 

1241  01/0  2  100  30449  S  11 بانک کشاورزي ایران  تجاري 

1577  4/2  666  100  30259  S  12 بانک پارسیان ایران  تجاري  

424  1/0  30  100  30063  S  13 بانک سپه ایران  تجاري 

3443  5/1  394  100  28086  S  تجاري  
امارات 

 متحده عربی

بانک اسالمی 

 ابوظبی
14  

3350  5/2  647  100  25252  S  15 بانک راکیات مالزي  تجاري 

3924  4/5  1157  100  24230  S  16 بانک پاسارگاد ایران  تجاري  

2534  7/1  359  100  21251  S  17 بانک اسالمی قطر قطر  تجاري 

6088  3/2  1006  45  20981  W  تجاري  
عربستان 

 سعودي

بانک انگلیسی 

 سعودي
18  

1847  8/1  354  100  20968  S  بحرین   عمده 
بانکداري  گروه

 البرکا
19 

1217  5/2  405  100  18455  S  20 بانک اقتصاد نوین ایران  تجاري  

*- S بانک کامالً اسالمی  و :Wهاي اسالمی : باجه  

  

بسیار  2014سال هاي ایرانی در  هاي منطبق بر شریعت بانک رشد دارایی گردد مالحظه می، 4جدول همانگونه که در 

بانک ایرانی  7ها،  ترین رشد دارایی موسسه برتر کامالً اسالمی از لحاظ سریع 10در میان  طوریکهه ب است؛ قابل توجه بوده
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صدرنشین موسسات مالی اسالمی در  ،ها درصد تغییر در حجم دارایی 126ایران با  بانک گردشگري خورد که به چشم می

، شرکت بیمه آسیا، بانک آیندهبیمه البرز، بانک  شرکت توان به رود. از دیگر موسسات مالی ایرانی می جهان به شمار می

هاي اسالمی نیز کشور  جهدر میان موسسات مالی با با. اشاره نمود گذاري سپه و بانک توسعه صادرات سرمایه شرکتملت، 

وضعیت ده  4جدول مقام نخست را به خود اختصاص دهد.  2014مالزي نسبت به سایر کشورها توانسته است در سال 

 دهد. نشان می هاي منطبق بر شریعت را جهان از لحاظ بیشترین رشد دارایی برتر موسسه

  

  *ها  ده موسسه مالی اسالمی برتر جهان از لحاظ بیشترین رشد دارایی - 4جدول 

هاي اسالمی موسسات با بادجه  موسسات کامالً اسالمی 

درصد 

  تغییرات 

هاي  دارایی

منطبق 

 برشریعت

 (میلیون دالر)

 موسسه کشور

درصد 

تغییرا

  ت 

هاي  دارایی

منطبق 

 برشریعت

 (میلیون دالر)

بندي رتبه موسسه کشور  

4/152  مالزي 544 
واردات -بانک صادرات

 برهاد مالزي
3/126 گردشگريبانک  ایران 1654   1 

4/87  مالزي 12915 
المللی  شرکت بین

  )AIAتکافل برهاد (
شامبانک  سوریه 1072 118  2 

3/61  2888 

امارات 

متحده 

 عربی

5/81 بانک تجاري ابوظبی واربابانک  کویت 1448   3 

7/52  4 شرکت بیمه البرز ایران 915 65 بانک پرماتا اندونزي 1334 

4/52  6201 
عربستان 

 سعودي

گذاري  بانک سرمایه

 سعودي
4/63 آیندهبانک  ایران 2365   5 

5/37  مالزي 8627 
شرکت ساختمان 

 اجتماعی مالزي 
1/63  6 شرکت بیمه آسیا ایران 1380 

7/36 7/57 ماي بانک برهاد مالزي مالزي 38721  امانهبانک  تانزانیا 2498   7 

5/33  مالزي 2065 
 برهاد بانک خدماتی

  هاSMEبه 
9/51 ملتبانک  ایران 47699   8 

3/31  مالزي 999 
گذاري  بانک سرمایه

KAF 
3/48  ایران 561 

گذاري  شرکت سرمایه

 سپه
9 

المللی خلیج بانک بین مالزي 2407 29  6/45 بانک توسعه صادرات  ایران 8024   10 

 - میلیون دالر 500تر از  هایی بیش با دارایی  

  

 منطبق بر شریعت سود ناخالص در موسسات مالی 
  

  

هاي مهم در تعیین توانایی مدیریت در استفاده بهینه از  میزان سود کسب شده در یک دوره مالی، یکی از شاخص

موسسه مالی اسالمی  171، رشد سود ناخالص 2014در سال ها در خلق سود است.  اي و مالی بانک منابع واقعی سرمایه

مالی اسالمی  اتموسسبندي  رتبه، 5جدول رسیده است. موسسه رشد منفی به ثبت  94مثبت و در  ماقبل، نسبت به سال

میلیون دالر در مقام  1983دهد. بر مبناي این شاخص، بانک الرجحی عربستان با  را از لحاظ سود ناخالص نشان می
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به  انمیلیون دالر) از ایر 648و بانک ملت ( میلیون دالر) 666( پارسیان ،میلیون دالر) 1157پاسارگاد ( هاي نخست و بانک

موسسه مالی منطبق بر شریعت در  25در میان  گردد گونه که مالحظه می هاي بعدي قرار دارند. همان ترتیب در رتبه

  بندي قرار گیرند. اند بیشترین سود ناخالص را کسب و در این رتبه بانک ایرانی توانسته 11جهان، 

 

  سود ناخالصمالی اسالمی برتر جهان از لحاظ  موسسه بیست و پنج – 5جدول 

(میلیون دالر) سود ناخالص درصد تغییرات بندي رتبه موسسه کشور   

٧/٦-  1 بانک الرجحی عربستان سعودي 1983 

پاسارگادبانک  ایران 1157 43  2 

3/8 پارسیانبانک  ایران 666   3 

5/79 ملتبانک  ایران 648   4 

4/6-  5 بانک راکیات مالزي 647 

3/5 -  6 بانک تجارت ایران 578 

 7 خانه مالی کویت کویت 535 21

1 -  8 بانک صادرات ایران 498 

1/14  9 بانک مصرف الرایان قطر 477 

7/42  10 بانک اسالمی دبی امارات متحده عربی 468 

2/1 -  11 بانک اقتصاد نوین ایران 405 

5/20  12 بانک اسالمی ابوظبی امارات متحده عربی 394 

2/78 مسکنبانک  ایران 383   13 

6/31 -  14  ملی بانک ایران 366 

2/16  15 بانک اسالمی قطر قطر 359 

9/9  16 گروه بانکداري البرکه بحرین 354 

2/25 کارآفرین بانک ایران 273   17 

9/36  18 آلیما بانک عربستان سعودي 267 

1/6  BIMB 19 هلدینگ گروه  مالزي 245 

7/10 المللی قطر اسالمی بینبانک  قطر 206   20 

7/22- البالدبانک  عربستان سعودي 194   21 

48- انصاربانک  ایران 189   22 

56/0 اسالمی فیصلبانک  مصر 181   23 

4/20  24 بانک سینا ایران 177 

 25 بانک الجزیره عربستان سعودي 173 30

  

 

 ٢منطبق بر شریعت و بررسی نرخ بازدهی دارایی سودآوري موسسات مالی )ROA(  

موسسه مالی اسالمی یعنی  292دهد که در سال مورد بررسی،  بررسی سودآوري صنعت بانکداري اسالمی نشان می

موسسه با کاهش این شاخص نسبت به سال قبل  62مواجه و تنها  سودمثبت درصد از کل موسسات با رشد  82در حدود 

  کننده استفاده مطلوب از دارایی بیان است که )ROA(نسبت بازدهی دارایی  ،هاي سودآوري اند. یکی از شاخص روبرو بوده

                                                             
2  Return on Assets 
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درصد در  4/1از  هاي اسالمی شود. این نسبت در کل بانک هاي آن محاسبه می از تقسیم سود خالص بانک به دارایی بوده و

بهبود این شاخص در نتیجه افزایش نرخ بازدهی دارایی در برخی که  رسیده 2014در سال  درصد 7/1 به 2013سال 

 7/1درصد) و مالزي (از  5/1درصد به  4/1درصد)، امارات متحده عربی (از  4/0درصد به  2/0کشورها از جمله بحرین (از 

درصد)  1هاي اسالمی باالتر از سطح استاندارد جهانی ( درصد) بوده است. در مجموع، این شاخص در بانک 8/1درصد به 

  ور از نظر سودآوري در سطح مناسب و مطلوب واقع شده است. هاي مذک دهد دارایی بانک قرار دارد و نشان می

ها  هایی که از نظر حجم دارایی بانکدر این است که  در سال اخیرها  نکته قابل توجه در بررسی وضعیت بازدهی دارایی

باالتري هاي بازدهی  ها) از نرخ حجم دارایی بیشترینها (شامل  اند، در مقایسه با سایر بانک قرار گرفته پایینیدر سطح 

ها با افزایش  دهد در بازار برخی کشورها، رشد قابل توجه دارایی ها نشان می در واقع، بررسی. و بالعکس برخوردار هستند

 6/2در عربستان سعودي (از  نرخ بازدهی داراییتوان به کاهش  در این زمینه می که ها همراه نبوده است سودآوري آن

   اشاره نمود. ،2014در سال  یشان ها رغم افزایش دارایی درصد) علی 4/2درصد به  6/2درصد) و قطر ( از  5/2 درصد به

دهد.  بانک تجاري اسالمی برتر جهان را از لحاظ نرخ بازدهی دارایی نشان می 10، وضعیت 2و نمودار  6جدول 

برتر جهان را  موسسات مالی اسالمی نیمی ازاز لحاظ این شاخص،  انجام شدهبندي  در ردهگردد  گونه که مالحظه می همان

رسیده  2014درصد در سال  4/1درصد به  2/1اند. متوسط نرخ بازدهی دارایی در ایران از  هاي ایرانی تشکیل داده بانک

 18درصد به  16هاي این کشور از میزان جهانی پیشی گرفته و از  است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد دارایی

باالترین نرخ  به درصد 3/5با ایران  پاسارگارد بانک ،2014در سال  هاي برتر جهان درصد افزایش یافته است. در میان بانک

 72/2درصد)، الرجحی عربستان ( 8/2)، فیصل مصر (درصد 9/4( کارآفرین هاي بانکدست یافته و به ترتیب بازدهی دارایی 

   .   اند دادههاي دوم تا پنجم را به خود اختصاص  درصد) رتبه 71/2درصد) و بانک سینا (

  

  ROA(هاي تجاري اسالمی برتر جهان از لحاظ نرخ بازدهی ( بانک – 6 جدول

هاي منطبق  دارایی

 برشریعت

 (میلیون دالر)

 سود ناخالص

 (میلیون دالر)

 دارایی نرخ بازدهی

 (درصد)
هاي اسالمی بانک کشور بندي رتبه   

24230 1157 3/5 پاسارگاد بانک ایران   1 

6315 273 9/4 کارآفرین بانک ایران   2 

6532 181 8/2 فیصل بانک مصر   3 

74632 1983 72/2 الرجحی بانک عربستان سعودي   4 

7595 177 71/2 سینابانک  ایران   5 

18282 477 71/2  6 بانک مصرف الرایان قطر 

25252 647 5/2  7 بانک راکیات مالزي 

18455 405 47/2  8 بانک اقتصاد نوین ایران 

30259 666 39/2  9 بانک پارسیان ایران 

9456 206 38/2  قطر 
المللی  بینبانک اسالمی 

 قطر، دوحه
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  .میلیون دالر 100بیش از  سودبا  هاي بانک*                
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  )ROAدارایی (هاي تجاري اسالمی جهان از لحاظ نرخ بازدهی  بانک برترین – 2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بندي جمع

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

رقم زده هاي اخیر  طی سالیر این نوع نظام بانکی را گ ، رشد چشماز سوي دیگر قوانین بانکداري آنها با قوانین اسالمی

یابی به  در حال حاضر، موسسات مالی اسالمی به گسترش پرتفوي محصوالت خود، حذب مشتریان جدید، دست است.

از طریق مشارکت با موسسات مالی در بازارهاي جدید   فرصت ایجادها در بازار جهانی و  سطح جدیدي از همکاري

در  .باشد  میمناسب  استراتژياتخاذ و این رشد نیازمند بینش و نوآوري بیشتر در بخش مدیران ارشد  تداوم که پردازند می

هاي اضافی قرار  هاي کسب و کار و کاهش هزینه مالی بایستی بیشترین تمرکز خود را بر اصالح مدل ، موسسات2015سال 

  توسعه بانکداري اسالمی عبارتند از: راهبردهاي مدیران ارشد در راستاي افزایش رشد واز جمله و  دهند

 نفعان المللی به منظور ایجاد ارتباط موثر با ذي توسعه شبکه بین  

 (ساختار و چارچوب مقرراتی) گسترش نوآوري در محصوالت و خدمات  

  ها گذاري در زیرساخت در کیفیت خدمات قابل ارائه و سرمایهبهبود  

  فرامرزي عملیات کاراییافزایش  رشد وهاي اجرایی در راستاي  برنامهو اصالح بازبینی 

  هاي عمومی مشتریان از طریق شعب و رسانهبه  آموزشارتقاء سطح افزایش سرمایه انسانی و  

  

  منبع: 

- The Banker, Top Islamic Financial Institution, November 2014. 
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