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 چکیذُ
ساضی اسالهی زض کطَضّبی هسلوبى ٍ غیطهسلوبى ثِ زض ظهیٌِ ثبًک یاهطٍظُ الگَّبی ػولیبتی هتؼسز

ثبضس. اظ خولِ ایي است کِ حبٍی تدطثیبت اضظضوٌسی ثطای سبیط فؼبالى ایي غٌؼت هی  ا زض آهسُهطحلِ اخط
است. زض ایي کطَض ًظبم ثبًکی  خوؼیت هسلوبى ضا زض ذَز خبی زازُتطیي ثبضس کِ ثیط، اًسًٍعی هیکطَضّب
کٌٌس.  ّن فؼبلیت هی ّبی اسالهی ٍ ّن هتؼبضف ثبثِ ایي غَضت کِ ّن ثبًک ،ثبضسظ ًَع زٍگبًِ هیحبکن ا

ًظط زض لَاًیي ثبًکی َضهبى کِ زض هطحلِ اغالح ٍ تدسیستَاًس ثطای کطًمس ٍ ثطضسی آى هی ثٌبثطایي هؼطفی،
 ای زاضتِ ثبضس.تَخِ تحلیل، ًکبت زض است

ای ٍ ایٌتطًتی ثِ ثطضسی ایي فطضیِ یلی ثب استفبزُ اظ هٌبثغ کتبثربًِتحل -حبضط ثب ضٍش تَغیفی تحمیك
زض «. اضی اسالهی اًسًٍعی اظ خبهؼیت، هططٍػیت ٍ کبضایی ًسجی ثطذَضزاض استًظبم ثبًکس»اظز کِ پطز هی

 ٍ لبزض ثِ ًَالػی زاضز  ًظبم ثبًکیزّس اظ لحبػ خبهؼیت زض ثرص تدْیع،  ػیي حبل ًتبیح ًطبى هی
گصاضی  زُسپط یی ثِ ًیبظّبی کسبًی کِ ثِ لػس اهط ذیط ٍ کسبًی کِ ثطای زضیبفت سَز ثبثتگَپبسد

ّبیی کِ ثطای ذطیس ذسهبت ٍ ّوچٌیي تأهیي ًیبظ ثٌگبُ ثبضس. زض ثرص ترػیع ًیع لبزض ثِکٌٌس، ًوی هی
لحبػ هططٍػیت ًظبم ثبضس. اظ  کٌٌس، ًویثِ ثبًک هطاخؼِ هی غیطُّبی غیطهطَْز چَى سْبم ٍ اییذطیس زاض

کٌس  ّبی التػبزی اظ لطاضزاز هضبضثِ استفبزُ هیغَضت گستطزُ زض توبهی ثرص ساضی اسالهی اًسًٍعی ثِثبًک
ظیطا تٌْب زض  ،ایي اهط هحل اضکبل است ،کِ ثِ اػتمبز هطَْض فمیْبى اهبهیِ ٍ ثطذی اظ ػبلوبى اّل سٌت

ثبضس. ػالٍُ ثط ایي استفبزُ اظ ػمس لطؼ ِ غحیح هیغَضت استفبزُ زض ثرص تدبضت ٍ ثبظضگبًی ػمس هضبضث
زًجبل زستیبثی ثِ سَز ّبی ثبًکی است کِ ثب ضٍح فؼبلیت ثبًکی کِ ثًِبهِزض تسَیِ حسبة هطثَط ثِ ضوبًت

 ثبضس.است سبظگبض ًوی ،التػبزی
ثب استفبزُ اظ تدطثیبت ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی، ًکبت هْوی ضا ثطای اغالح لَاًیي ٍ  ایي تحمیك

 زّس. همطضات ًظبم ثبًکساضی ایطاى پیطٌْبز هی

ثبًکی،  ساضی اسالهی اًسًٍعی، تدْیع ٍ ترػیع هٌبثغ ثبًکی، ذسهبتًظبم ثبًک :کلیذیٍاصگاى
 خبهؼیت، هططٍػیت، کبضایی.

 .JEL :G21 ,G29تٌذی طثقِ
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 هقذهِ

ّبی غٌؼت هبلی خْبى، غٌؼت تأهیي هبلی اسالهی است. ضضستطیي ثرص  یکی اظ ضٍ ثِ

ایي غٌؼت زض حبل ضضس است ٍ اظ ًظط هبلی ٍ اظ لحبػ خغطافیبیی زض حبل تکبهل ٍ گستطش 

( تمبضب ثطای 1 ،اًس اظ خولِ تأهیي هبلی اسالهی هَثط ثَزُ است. ػَاهل هتؼسزی زض ضضس لَی

( پیططفت زض تمَیت 2 یؼت زض ثسیبضی اظ کطَضّبی اسالهی،جك ثط ضطهحػَالت هٌغ

گصاضی هتؼبضف، ( ضضس تمبضب ثطای سطهبی3ِ مَلی ٍ لبًًَی تأهیي هبلی اسالهی،چبضچَة ح

 کِ ؼت ثطای تَسؼِ ضوبض ًْبزّبی هبلی ( ظطفیت غ4ٌٍ  خولِ ثطای اّساف هتٌَع اظ

 .(2011، 1کٌٌس )یَزیبًتَ تأهیي هی ّب ٍ افطاز ضاگصاضی ضطکتتط ًیبظ سطهبیِثیط

ساضی زٍگبًِ کطَضّبی هسلوبى خْبى، سیستن ثبًکطیي گتػٌَاى یکی اظ ثعضاًسًٍعی ثِ

سطیغ تأهیي ّویي تدطثِ هٌدط ثِ ضضس است.  ضا ثِ اخطا زضآٍضزُّبی ضطیؼت ٍ هتؼبضف ثبًک

ساضی اسالهی ًکثبتط کطَضّبی هسلوبى، اًسًٍعی . ثِ هبًٌس ثیصاست هبلی اسالهی ضسُ

خوؼیت کی است. ثطذی ػَاهل ضضس هبًٌس، زاضز کِ ثِ ػولکطز ثرص ٍالؼی هت ای پیططفتِ

کِ  طضات ثبًکی، هدلس ٍ ػلوبی اسالهی ٍخَز زاضزثعضگ هسلوبى ٍ حوبیت زٍلت، هم

ّبیی هَاخِ ثب چبلص ٍُ ثط ػولکطز لَیثب ایي حبل ػال. است هٌدط ثِ تَسؼِ ایي غٌؼت ضسُ

کِ هحسٍز است ثِ  ( سْن کَچک ثبظاض،1 ّب ػجبضتٌس اظ، اظ خولِ ایي چبلص .ذَاّس ثَز

بلی اسالهی ٍ کوک غٌؼت ثِ التػبز ّبی ثبظاض هّبی اسالهی، فؼبلیتػولیبت ثبًک

َض کبهل تمبضب ثطای ع ( کوجَز هٌبثغ اًسبًی، کِ هوکي است ًتَاًس ث2ِ ،(2011، 2)ایسوبل

طضِ هٌبثغ کٌَى تَسظ ػد زّس. ضضس هساٍم غٌؼت تبضا پبس کبضکٌبى هبّط ٍ تحػیل کطزُ

هؼبهالت هرتلف تأهیي کٌٌسُ  ( کوجَز تَسؼِ هحػَل تسْیل3، است طسُاًسبًی زًجبل ً

ساضی اسالهی کالسیک لطاضزازّبی ثبًک ّبی اسالهی زض اًسًٍعی ثیطتط ثِبًکث هبلی اسالهی،

 .است ظهٌس ًَآٍضی ثیطتط هحػَالتس کِ ایي اهط ًیبٌکٌتکیِ هی

هغبلؼِ ٍ ًمس ٍ  ،ساضی اسالهی زض اًسًٍعیَخِ ثِ ًمبط لَت ٍ ضؼف ًظبم ثبًکثٌبثطایي ثب ت

 غبً ًظبم ثبًکی ایطاى کِ اظ ًظبمرػَهّبی ثبًکی تَاًس ثطای سبیط ًظبم ثطضسی آى هی

                                                           
1 Yudianto 

2 Ismal 
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ثبضس، هفیس گیطز ٍ زض حبل اغالح لَاًیي ٍ همطضات ثبًکی هیساضی سطاسطی ثْطُ هیثبًک

 ضَز.ٍالغ 

ِ ای ٍ ایٌتطًتی ثاستفبزُ اظ هٌبثغ کتبثربًِتحلیلی ثب -تحمیك حبضط ثب ضٍش تَغیفی

ٍػیت ٍ ساضی اسالهی اًسًٍعی اظ خبهؼیت، هططًظبم ثبًکپطزاظز کِ  ثطضسی ایي فطضیِ هی

زّس اظ لحبػ خبهؼیت زض ثرص . زض ػیي حبل ًتبیح ًطبى هیکبضایی ًسجی ثطذَضزاض است

ذیط ٍ کسبًی کِ ثِ لػس اهط  ،گَیی ثِ ًیبظّبی چَىزض ثِ پبسدز ٍ لبًَالػی زاض ،تدْیع

بضس. زض ثرص ثکٌٌس، ًویثِ ثبًک هطاخؼِ هی چٌیي کسبًی کِ ثطای زضیبفت سَز ثبثتّو

ّبیی کِ ثطای ذطیس ثِ تأهیي ًیبظ ثٌگبُساضی اسالهی اًسًٍعی لبزض ترػیع ًیع ًظبم ثبًک

کٌٌس، ثِ ثبًک هطاخؼِ هی یطهطَْز چَى سْبم ٍ ...ّبی غاییذطیس زاضذسهبت ٍ ّوچٌیي 

ثبضس. اظ لحبػ هططٍػیت زض ثرص تدْیع ٍ ترػیع هٌبثغ ثبًکی اظ لطاضزاز هضبضثِ ًوی

کٌس کِ ثِ اػتمبز هطَْض فمیْبى اهبهیِ ٍ ثطذی ػبلوبى اّل سٌت ثِ ثرص  استفبزُ هی

ض تسَیِ حسبة هطثَط ثِ ثبظضگبًی اذتػبظ زاضز. ػالٍُ ثط ایي استفبزُ اظ ػمس لطؼ ز

زًجبل زستیبثی ثِ سَز التػبزی ّبی ثبًکی است کِ ثب ضٍح فؼبلیت ثبًکی کِ ثًِبهِضوبًت

 ،2014ساضی اسالهی ثطای سبل زض اضتجبط ثب کبضایی زض ًظبم ثبًکثبضس. است، سبظگبض ًوی

ػولکطز ّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ّبی اسالهی ضٍستبیی ًسجت ثِ ثبًکثبًک

 تطی زاضتِ است.هٌبست

ساضی اسالهی زض یطیٌِ تحمیك ٍ تبضیرچِ ًظبم ثبًکزض ازاهِ پس اظ ثیبى ازثیبت هَضَع ٍ پ

 ثِ ثطضسی تغجیمی الگَی آى ثب لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثبی ایطاى پطزاذتِ ٍ  ،اًسًٍعی

طی هغبلت گیثٌسی ٍ ًتیدِخوغ ثطاسبس هؼیبضّبی خبهؼیت، هططٍػیت ٍ کبضایی ثِ

پطزاظین ٍ ضاّکبضّبیی ضا ثطای اغالح ٍ تکویل ًظبم ثبًکساضی ثسٍى ضثبی ایطاى پیطٌْبز  هی

 کٌین. هی

 

 پیشیٌِ تحقیق هثاًی ًظزی ٍ

ّب زض ٍ همبیسِ ثیي آىّبی هتؼبضف ّبی اسالهی زض کٌبض ثبًکهغبلؼِ ػولکطز ثبًک

ساضی هتؼبضف ساضی اسالهی ًسجت ثِ ثبًکهجبًی ًظطی ثبًک ساضی زٍگبًِ ثب تبکیس ثطفضبی ثبًک
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ّبی اذیط ضضس لبثل  ساضی اًسًٍعی کِ زض سبلٌؼت ثبًکفضبی غاست.  اهطی هؼوَل ثسل ضسُ

ای زاضتِ است ًیع هطوَل ایي زستِ هغبلؼبت ثَزُ است کِ زض ازاهِ ثِ هؼطفی ثطذی تَخِ

 پطزاظین.ّب هیتطیي آىاظ هْن

ّبی همبیسِ ثجبت ثیي ثبًک(، زض همبلِ هطتطکی ثب ػٌَاى 2004) 1ینگبهبگیٌتب ٍ ضٍذ

، ًطبى tثب استفبزُ اظ آظهَى آهبضی  ّبی هتؼبضف: هغبلؼِ هَضزی اًسًٍعی، اسالهی ٍ ثبًک

 عَض لبثلّبی هتؼبضف ثِّبی اسالهی ٍ ثبًکزّس کِ سغح همبیسِ ثجبت ثیي ثبًکهی

ٍ ثب استفبزُ اظ  2004-2009ّبی بلتَخْی هتفبٍت است. ًتبیح ایي پژٍّص زض عَل س

ثِ ایي غَضت  ثبًک هتؼبضف زض اًسًٍعی 71اسالهی ٍ  ثبًک 12ّبی هغبلؼبتی ضبهل ًوًَِ

 ّبی هتؼبضف زاضای زضخِّبی اسالهی زض همبیسِ ثب ثبًکعَض کلی ثبًکزست آهس کِ ثِ ثِ

 تطی اظ ثجبت ّستٌس. پبییي

اًساظ زض ػَاهل تدطثی پس(، زض همبلِ هطتطکی ثب ػٌَاى 2009) 2کسطی ٍ کسین

 یتّو، ا3ثطزاضی ضگطسیَهسل ذَز ثب ضٍش اًسًٍعی،الهی: هغبلؼِ هَضزی ثبًک ّبی اس ثبًک

ٍ تؼساز  یزضآهس ٍالؼ ی،هؼوَل یّبًطخ ثْطُ زض سپطزُ ی،زض سپطزُ اساله یٍالؼ یثبظزّ خًط

ی ًمص زاضز ضا هَضز اساله یّبساظ زض ثبًکاًسغح پس ییيزض تؼ ی کِضؼت ثبًک اساله

 اًساظپسسغح  ییيًمص هَثط ًطخ ثْطُ هتساٍل زض تؼ ،زست آهسُیح ثِ. ًتبهغبلؼِ لطاض زازًس

 ًطخثبالتط ثب  یعَض ذبظ، سپطزُ اساله. ثِزّسیس لطاض هیی ضا هَضز تأیاساله یّبزض ثبًک

 .4تط ضاثغِ زاضزییيثبالتط ثبظگطت ٍ ًطخ ثْطُ پب

ٍضی ٍ اثط ثرطی  ثطضسی ثْطُ(، زض همبلِ هطتطکی ثب ػٌَاى 2014) 5خٍَازی ٍ ّوکبضاى

تحلیلی، ثِ -ثب ضٍش تَغیفی ضی هتؼبضف: هغبلؼِ هَضزی اًسًٍعی،ساضی اسالهی ٍ ثبًکساثبًک

ضسس یثِ ًظط ه ی،تدطث یمبتتَخِ ثِ تحم ثبس. ًپطزاظاسالهی هیّبی ي ضفتبض هبلی ثبًکتجیی

ساضتِ ً یهست ثستگکَتبُ یّب یّب ٍ ثسّییزاضا ثِ یزض اًسًٍع یاساله یّبکِ سَز ثبًک

                                                           
1 Gamaginta and Rokhim 

2 Kasri and Kassim 

3 Vector Autoregressive 

ّبی اسالهی زاضی زٍگبًِ زض کطَض اًسًٍعی، ثبًکزلیل ٍخَز سیستن ثبًک بیس ثِ ایي ًکتِ تَخِ ًوَز کِ ثِزض ایٌدب ث 4

 ضًَس.هتأثط هی است ضسُعَض غیط هستمین اظ ًطخ ثْطُ کِ زض سیستن اسالهی تحطین ثِ

5 Jaouadi et al. 
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ٍ  یگصاضیِسطهب یطیگینتػو ثط یٍ هبل یتحَالت پَل ثسیي هؼٌی است کِ یبفتِ یي. اثبضس

 یاًسًٍع زض هتؼبضف یّبثبًک گصاضز. یًو یطتبث ،یاًسًٍعزض  یثرص ثبًک اساله یهبل یبتػول

تٌتبج هطبضکت التػبزی اظ ثرص لبزض ثِ اسزض ٍالغ ی ًساضًس. ثرط ٍ اثط ییکبضازض ػول 

تحکین ًمص  زست آهسُّبی هتؼبضف ًیستٌس. ًتبیح ثِساضی اسالهی زض همبیسِ ثب ثبًکثبًک

ثبًک زض  یثرط ٍ اثط یٍضثْطُ یحتطٍ یلجَل ثطا حل لبثلػٌَاى ضاُثِ یاساله یهبل

 . زّس ضا ًطبى هی زض حبل تَسؼِ یکطَضّب

ثب  ساضی اسالهی زض اًسًٍعی،ثجبت ثبًکای ثب ػٌَاى (، زض همبل2014ِ) 1حسیي رطیف

هغبلؼِ  اسبس ثط یتدطثغَضت ضا ثِ یاساله بیّثبًک یلسضت هبلتحلیلی، -ضٍش تَغیفی

ٍ ثبًک  ثبًک ٍاحس تدبضی ضطػی، ضطػی هلی)ثبًک  ذػَغی یثبًک اساله 102 هَضزی

ّبی اسالهی ثط  است. تأثیط ثبًک زازُ لطاض یهَضز ثطضساًسًٍعی ( زض یی ضطػیضٍستبٍاحس 

ًتبیح ایي  است. ّب ثطضسی کطزُک ضا زض ثجبت ثبًکاضائِ زازُ ٍ ًمص اًساظُ ثبً ضا ثجبت هبلی

عَض ( ث2ِ ،زاضًساظ ًظط ثجبت  یزاض ٌیّب تفبٍت هؼ( اًساظُ ثبًک1زّس کِ، تحمیك ًطبى هی

 گطایص( 3 گیطز، هی لطاض یطثأّب ٍ تٌَع زضآهس تحت تییتَسظ زاضا یثجبت ثبًک اساله ی،کل

( 4 ،استتط یکَچک لَ یاساله یّب ثبًک ی ًسجت ثِلحبػ هبل اظثعضگ ی اساله یّبثبًک

 وکيکِ ه ،ّستٌس تطثجبتثب هتَسظ یاساله یّب ثبًک ًسجت ثِکَچک  یاساله یّبثبًک

 ّبی هتَسظ اسالهیزض ثبًک یهبل یيهأت یسکض یطیتهس یّبچبلص کٌٌسُ است هٌؼکس

ثجبت  ثط یتَخْ لبثل یطثأٍ تٌَع زضآهس ت ییکِ زاضازّس ّب ًطبى هییي یبفتِ. ّوچٌثبضس

 .زاضز ییضٍستب یّبّب ٍ ثبًکثبًک توبهی یثطا یژٍُثِ یثبًک

ثیي تمَا ٍ تسثیط: زٍلت ضطػی ٍ همطضات ای ثب ػٌَاى (، زض همبل2014ِ) 2لیٌسظی

 ّبیخٌجِ ًظبضت ثطکٌس کِ تحلیلی ثیبى هی-ثب ضٍش تَغیفی زض اًسًٍعی،ساضی اسالهی ثبًک

 ی،هصّج یّب حبل، خٌجِ  یي. ثب اثبًک هتؼبضف استثِ  یِضج یبضثس یاساله یساضکثبً یبعیاحت

ٍ ًظبضت ٍ ثطضسی ضَز ، 3یاًسًٍع یػلوب یضَضا یطُهس ّیئتتَسظ  یس اظ ًظط ضطػیثب

                                                           
1 Fakhri Husein 

2 Lindsey 

3 Ulma Council of Indonesia (MUI) 
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ػول  َافت یكاظ عطیی احکبم ضطػی ضاٌّوب یثطا یهبلسسِ ؤزض ّط ه 1ضطػی ًظبضتاًدوي 

تحت حوبیت زٍلت ٍ اظ اهب  ی استزٍلتیط سبظهبى غ یک 2یاًسًٍع یػلوب ی. ضَضاکٌٌسهی

  .کبض استهحبفظِای یٌسُعَض فعاثِ ضَز ٍ عطف زٍلت تأهیي هبلی هی

ٍ هتؼبضف ّبی اسالهی تط زض ظهیٌِ همبیسِ ػولکطز ثبًکًظط ثِ هغبلؼبت اًدبم ضسُ کِ ثیط

ساضی اسالهی اًسًٍعی ٍ همبیسِ آى ظهیٌِ هؼطفی الگَی ػولیبتی ثبًک زض ثبضس، ذالء هغبلؼبتیهی

اهِ پس اظ هطٍضی ثط تبضیرچِ زض ازضَز. ثبًکی ثسٍى ایطاى هطبّسُ هی ثب الگَی لبًَى ػولیبت

ًمس  ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثبی ایطاى ٍ ثِ هؼطفی ٍ همبیسِ آى ثب لبًَى ،ساضی اسالهی اًسًٍعیثبًک

 پطزاظین. یبض خبهؼیت، هططٍػیت ٍ کبضایی هیٍ ثطضسی ثطاسبس سِ هؼ
 

 ًظام تاًکذاری اسالهی اًذًٍشی 

ثبًک  1999سبل  23لبًَى ضوبضُ ساضی ٍ التػبز زٍگبًِ زاضز. بًکاًسًٍعی سیستن ث

است کِ ایي  ، اػالم ًوَز2004ُسبل  3ٍسیلِ لبًَى ضوبضُ  هطکعی ٍ اغالح ضسُ آى ثِ

چٌیي، کٌس. ّوٍ سٌتی )ضثَی( ضا اخطا هیکطَض ػولکطزّبی پَلی ّط زٍ سیستن اسالهی 

اخبظُ ، 1998سبل  10ضسُ آى لبًَى ضوبضُ  ٍ اغالح 1992سبل  7لبًَى ثبًکی ضوبضُ 

 . (2011)ایسوبل، ّبی اسالهی زض کٌبض ٍاحسّبی سٌتی ػول ًوبیٌس زّس کِ ثبًک هی

 اًسًٍعی کِ ضَضای ػلوبی ظهبًی ،1990 سبل ثِ اًسًٍعی زض اسالهی ّبیثبًک تبضید

، ثبظ کطزًس کٌفطاًسی ثطگعاض اًسًٍعی خبٍا غطة 3زض کیسبضٍا( اًسًٍعی فمْی ضَضای)

 ثبًک کِ ذَاستبض اًسًٍعی هسلوبًبى اظ اًگیعُ ثسیبضی ثط هجٌبی کٌفطاًس ایي. گطزز هی

 ایي عَل ضطیؼت ثَزًس، ضکل گطفت. زض العاهبت چبضچَة ساضی زضثبًک ذسهبت ثْطُ ٍ ثسٍى

 تدسیس زض ػغف ًمغِ ػٌَاىثِ ضا آى تَاى هی ثٌبثطایي، .ضس ضٌبذتِ اسالهی ثبًک کٌفطاًس

 کٌفطاًس، اظ اًسًٍعی زاًست. پس زض هبلی اهَض ٍ ساضیثبًک التػبز حَظُ زض اسالم حیبت

 هطاحل زض. اضی اسالهی غَضت گطفتسثبًک ّبی هستوطی ثطای ػولیبتی ضسى ایسُتالش

لبًًَی،  ًظط  ًمغِ اظ  .ثَزًس ثبًک اسالهی ّبیایسُ هجتکط زاًطگبّیبى ػبلوبى زیٌی ٍ اٍلیِ،

                                                           
1 Syariah Supervisory Boards 

2 Majelis Ulama Indonesia 

3 Cisarua  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj739es0MHTAhXsAsAKHexEAMcQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fmui.or.id%2F&usg=AFQjCNHNcHh-a9b-SdGrX8ycjfhUKZpi7w&sig2=vTghz2XuJqwv5ZpmLlbi2g&cad=rja
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 اظ پس. ضا ایدبز کطز اسالهی ّبیثبًک ایدبز فطغت 7/1992 ضوبضُ ثبًکساضی لبًَى غسٍض

ثبًک  ًبم اًسًٍعی، ثِ اسالهی ثبًک اٍلیي 1992 سبل ًَاهجط عَالًی ٍ هستوط، زض تالش

 .ضس افتتبح 1اًسًٍعی هؼبهالت

ّبی  ضؼجِ اسالهی ثبًک 25ٌٌس. ّوچٌیي ک ثبًک اسالهی فؼبلیت هی 7اًسًٍعی اکٌَى زض 

ٍ ػالٍُ ثط ایي  ّبی ضثَی خسا است زض ایي کطَض فؼبل ّستٌسّب اظ ثبًکسٌتی کِ فؼبلیت آى

هحلی اسالهی ًیع زض ًمبط هرتلف ایي کطَض زائط گصاضی هؤسسِ سطهبیِ 242حسٍز  ،ّبثبًک

ًطیي ٍیژُ زض هٌبعك هسلوبىِّبی کَچک ٍ هتَسظ ِث افطاز ضٍستبیی ثّستٌس. ایي هؤسسبت ٍام

ّبی اسالهی زض اًسًٍعی ثِ ذبعط توبیل ٍ  کبضضٌبسبى هؼتمسًس کِ ظَْض ثبًک. کٌٌس هی ءاػغب

ٍلت ایي کطَض زض ًمص چٌساًی ًساضتِ است. ایي  ایي هسئلِ زذبلت ٍ اثتکبض هطزم ثَزُ ٍ زض آغبظ ز

ساضی سٌتی زض ایي ًکِ ثبک زضغسی ضا ضبّس است زض حبلی 30غٌؼت زض اًسًٍعی سبالًِ ضضس 

 .(www.taghribnews.com) کطَض ّطگع چٌیي ضضسی ضا ضبّس ًجَزُ است

سبل ثبًک ضطیؼت ػوَهی ٍخَز زاضت، زض حبلی کِ زض  10تؼساز  2014ّبی زض سبل

ّبی کست ٍ کبض ضطیؼت ٍ ثبًک ّب ٍاحسثبًک ٍخَز زاضت. زض کٌبض آى 2، تٌْب 2002

اضتِ ّبی لجل ضضس هٌبسجی ز ثِ سبل ضسیس کِ ًسجت 149ٍ  23ضطیؼت ضٍستبیی ثِ تؼساز 

هؤسسِ  182زض حسٍز  2014 ساضی اسالهی اًسًٍعی تب سبلاست. زض هدوَع زض ًظبم ثبًک

 اسالهی ٍخَز زاضت.هجتٌی ثط ضطیؼت یب ثبًک 
 ّبی هجتٌی ثط ضطیؼت زض اًسًٍعی تَسؼِ ثبًک: 1جذٍل 

 2014 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 ًَع تاًک
 10 3 3 3 3 3 2 2 2تاًک شزیؼت ػوَهی

 23 25 25 20 19 15 8 6 3ٍاحذ کسة ٍ کار شزیؼت

 149 109 109 105 92 86 84 83 4تاًک شزیؼت رٍستایی

 182 137 137 128 114 104 94 91 جوغ

  www.bi.go.id هٌثغ:

                                                           
1 Bank Muamalat Indonesia 

(: ثبًکی است کِ ذسهبت زضیبفت ٍ پطزاذت ضا Sharia (Islamic) Commercial Bank) ثبًک تدبضت ضطػی 2
 زّس.اضائِ هی

ٍاحس کبضی است کِ  هی UUSضا  (: کِ آىSharia (Islamic) Business Unit) کبض ضطػی ٍ ٍاحس کست 3 هبًٌس ًبهٌس، یک 
یع زض چبضچَة ضطیؼت هیًوبیس. ثب ایي حبل فؼبلیت آىّبی تدبضی هتؼبضف ػول هی هطکعی ثبًکزفبتط   ثبضس. ّبً 

دبم ًوی(: Sharia (Islamic) Rural Bank) ثبًک ضٍستبیی ضطػی 4 ٍ پطزاذت ضا ًا ِ ذسهبت زضیبفت  ًَ ِ ّیچ گ  زّس.ثبًکی ک
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ایص هطکالتی ًیع زض ایي کطَض هَخت پیس ،ایي ضضس گستطزُ ثبًکساضی اسالهی زض اًسًٍعی

ِ هؼبهالت ٍ ًیبظ اظ خولِ ایي هطکالت ضطٍضت تؼسیل زض لَاًیي ًبّوگَى ثب لَاػس فم .است ضسُ

 .ثبضسّبی اسالهی هیثبًک ّبیجِّب ٍ ضؼساضی اسالهی زض ثبًککثِ هترػػبى ثبً

، IFIثبًک  تأسیس گطزیس، 1992ًٍعی کِ زض سبل اهطٍظُ ػالٍُ ثط ثبًک هؼبهالت اًس

الوللی ک ثیيثبًک ًگبضای اًسًٍعی، ثبًک خبثط، ثبًک ضکبیت اًسًٍعی، ثبًک زاًبهَى، ثبً

زاضًس ّبی هبلی اسالهی ( فؼبلیتHSBCکٌگ )ساضی ضطػی ٌّگاًسًٍعی، ضطکت ثبًک

 .(2004، 2ٍ سیوسَالحکین 1ضاچوبٍاتی)

 

 ذاری اسالهی اًذًٍشی تا ًظام تاًکی ایزاى تزرسی تطثیقی ًظام تاًک

ثب تَخِ ثِ حَظُ فؼبلیت ثبًک کِ اظ سِ ثرص تدْیع، ترػیع ٍ ذسهبت ثبًکی ضکل 

 ّبیّبی خساگبًِ ثِ هؼطفی ضٍشساضی اسالهی اًسًٍعی ًیع زض ثرصاست، لبًَى ثبًکِ گطفت

 .3پطزاظینّب هیّبی اسالهی پطزاذتِ است کِ زض ازاهِ ثِ آىهَضز استفبزُ تَسظ ثبًک

 

 تجْیش هٌاتغ تاًکی

ضطح ظیط  ّبی تدْیع هٌبثغ ثِتطیي ضٍشهْنساضی اسالهی اًسًٍعی، هغبثك لبًَى ثبًک

 ثبضس:هی

 سپزدُ دیذاری -1

ثب استفبزُ اظ چک یب زیگط ًس زض ّط ظهبًی تَاای است کِ هیسپطزُ ،زیساضیسپطزُ 

  ّبساضی اسالهی اًسًٍعی ثبًکثطزاضت ًوَز. ثط اسبس لبًَى ثبًکپطزاذت یب  ّبضٍش

سپطزُ زیساضی ضا ثِ هطتطیبى  ،گیطی اظ ظطفیت زٍ ػمس ٍزیؼِ ٍ هضبضثِتَاًٌس ثب ثْطُهی

 ًوبیٌس. اضائَِز ذ

                                                           
1 Rachmawati 
2 Syamsulhakim 

 تط اظ هغبلت ایي ثرص ثیط 3
Directorate of Islamic Banking Bank Indonesia, Cpdification of Islamic banking products, 2008. 
(http://www.bi.go.id/en/perbankan/syariah/Documents/CODIFICATIONOFISLAMICBANKING
PRODUCTS.pdf) 

 ست.ا التجبس ضسُ

http://www.bi.go.id/en/perbankan/syariah/Documents/CODIFICATIONOFISLAMICBANKINGPRODUCTS.pdf
http://www.bi.go.id/en/perbankan/syariah/Documents/CODIFICATIONOFISLAMICBANKINGPRODUCTS.pdf
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 ٍیژگی ایي حسبة ػجبضت است اظ:تطیي  ساضی ثط اسبس لطاضزاز ٍزیؼِ: هْنسپطزُ زیالف( 

 کٌٌس.کٌٌسُ ٍخَُ ػول هی ػٌَاى پطزاذتکٌٌسُ ٍ هطتطی ثِ ػٌَاى زضیبفتثبًک ثِ -

 ای ثِ هطتطی ثسّس.تَاًس ٍػسُ ّیچ ًَع سَز یب خبیعُثبًک ًوی -

ّبی هطتطی هبًٌس ّعیٌِ پطیٌت زستِ چک، توجط ٍ پطیٌت  ثبًک هوکي است ّعیٌِ -

 تطاظًبهِ، افتتبح یب ثستِ ضسى حسبة ضا ثط ػْسُ ثگیطز.گعاضش هؼبهالت ٍ ٍضؼیت 

 کٌس.ثبًک ثبظگطت ٍخَُ ثِ هطتطی ضا تضویي هی -

 ٍخَُ هوکي است زض ّط ظهبًی تَسظ هطتطی ثطزاضت ضَز. -

 ّبی ایي حسبة هَاضز ظیط است:ّبی زیساضی ثط اسبس لطاضزاز هضبضثِ: اظ خولِ ٍیژگیسپطزُ ة(

 ًوبیس.ػٌَاى هسیط ٍخَُ )هضبضة( ػول هی)ضة الوبل( ٍ ثبًک ثِػٌَاى هبلک ٍخَُ هطتطی ثِ -

 ضٍش هطبضکت زض سَز ثبیس ثط اسبس ًسجت هَضز تَافك تؼییي ضَز. -

ّبی هطتطی هبًٌس ّعیٌِ پطیٌت زستِ چک، توجط ٍ پطیٌت  ثبًک هوکي است ّعیٌِ -

 گیطز.ضسى حسبة ضا ثط ػْسُ ث افتتبح یب ثستِ هؼبهالت ٍ ٍضؼیت تطاظًبهِ ٍگعاضش 

 ثبضس.ثبًک هدبظ ثِ کبّص  ًسجت سَز هطتطی ثسٍى ّیچ هدَظ لجلی ًوی -

ّبی اسالهی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی تدبضی ساضی اسالهی اًسًٍعی ثبًکثبًکثطاسبس لبًَى 

 ثبضٌس.تدْیع هٌبثغ ثبًکی هی ّب ثطایگیطی اظ ایي حسبةاسالهی لبزض ثِ ثْطُ

ساضی حسبة خبضی زض ًظبم ثبًک اًسًٍعی ّوبًٌسساضی ًظبم ثبًک ّبی زیساضی زضحسبة

الحسٌِ ثبضس. ثب ایي حبل زض ایطاى حسبة خبضی ثط اسبس ػمس لطؼثسٍى ضثبی ایطاى هی

ساضی ایي زض حبلی است کِ زض ًظبم ثبًک .گیطزافتتبح ٍ ثِ زاضًسُ آى ّیچ سَزی تؼلك ًوی

ثبضس کِ اٍلی اظ ًظط ِ هیحسبة زیساضی ثط اسبس ػمَز ٍزیؼِ ٍ هضبضث ،اسالهی اًسًٍعی

الحسٌِ هَضز استفبزُ زض ًظبم ثبًکی ایطاى فمْی ٍ زٍهی اظ لحبػ التػبزی ثط ػمس لطؼ

ثِ ایي غَضت کِ استفبزُ اظ ػمس ٍزیؼِ زض حسبة زیساضی هٌدط ثِ اًؼغبف  اضخحیت زاضز.

الحسٌِ ؼّبی ایطاى اظ ػمس لط گطزز. ایي زض حبلی است کِ ثبًک اضائِ ذسهبت هی پصیطی زض

ّبی ذبظ ثطذَضزاض است. ثِ  کٌٌس کِ ثِ خْت هبّیت ػمس لطؼ اظ هحسٍزیتاستفبزُ هی

گصاضاى خبضی هتؼْس  ّب اػن اظ اسالهی ٍ هتؼبضف زض لجبل سپطزُ ایي ثیبى کِ اکثط ثبًک

کٌٌس، اگط گطزش هبلی حسبة ثِ  ثطای هثبل هغطح هی .ضًَس ذسهبت ذبغی اضائِ زٌّس هی
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ضًَس ٍ یب اگط  اظ اهتیبظ اػتجبض زض حسبة خبضی زض حس هؼیي ثطذَضزاض هی ،سهجلغ هؼیٌی ثطس

عَض هتَسظ اظ هجلغ هؼیٌی ثیطتط ثبضس ثبًک ثب هؼطفی غبحت حسبة، ثِ ضبى ثِ هبًسُ هَخَزی

گصاض  زض ایي هَاضز اگط ضاثغِ حمَلی ثبًک ثب سپطزُ کٌس. هطرػی اهتیبظ ٍام ٍاگصاض هی تؼساز

هحسَة  ِ زیس ػطف ّوِ ایي اهتیبظات ظیبزیچَى ث ،آیس ب پیص هیهطکل ضث ،لطؼ ثبضس

 زّس. چٌیي هطکلی ضخ ًوی ،ضًَس اهب اگط لطاضزاز، ٍزیؼِ ّوطاُ ثب اشى تػطف ثبضس هی

گصاضاى اظ یک زلیل اػغبی سَز ثِ سپطزُ ة زیساضی هجتٌی ثط ػمس هضبضثِ ثِزض حسب

 ،لػَض ثبًک زض استفبزُ غحیح اظ هٌبثغگصاضاى زض غَضت عطف ٍ ػسم تؼلك ضطض ثِ سپطزُ

ّبی خبضی ایطاى کِ زلیل پطزاذت سَز ًسجت ثِ حسبة ثِ تطیپصیطی التػبزی ثیطاًؼغبف

 .گطزز، زاضزالحسٌِ افتتبح هیطؼثط اسبس ػمس ل

 اًذاسسپزدُ پس -2

ػمَز بس ّب هدبظ ثِ افتتبح ایي حسبة ثط اسساضی اسالهی اًسًٍعی ثبًکثط اسبس لبًَى ثبًک

 ثبضٌس.ٍزیؼِ ٍ هضبضثِ هی

 ّبی ایي حسبة ػجبضتٌس اظ:تطیي ٍیژگیاًساظ ثط اسبس لطاضزاز ٍزیؼِ: هْنسپطزُ پسالف( 

 کٌٌس.کٌٌسُ ٍخَُ ػول هی ػٌَاى پطزاذتکٌٌسُ ٍخَُ ٍ هطتطی ثِ ػٌَاى زضیبفتثبًک ثِ -

 ای ثِ هطتطی ثسّس.ع سَز یب خبیعُتَاًس ٍػسُ ّیچ ًَثبًک ًوی -

 ّبی هطتطی هبًٌس ّعیٌِ پطیٌت زستِ چک، توجط ٍ پطیٌت هوکي است ّعیٌِ ثبًک -

 افتتبح یب ثستِ ضسى حسبة ضا ثط ػْسُ ثگیطز. گعاضش هؼبهالت ٍ ٍضؼیت تطاظًبهِ ٍ

 کٌس.ت ٍخَُ ثِ هطتطی ضا تضویي هیثبًک ثبظگط -

 ّط ظهبًی تَسظ هطتطی ثطزاضت ضَز.ٍخَُ هوکي است زض  -

ساظ ثّبی پسسپطزُة(  : هْنًا  ّبی ایي حسبة ػجبضتٌس اظ:تطیي ٍیژگیط اسبس لطاضزاز هضبضِث

 .ًوبیٌسػٌَاى هسیط ٍخَُ )هضبضة( ػول هیالوبل( ٍ ثبًک ثِػٌَاى هبلک ٍخَُ )ضةهطتطی ثِ -

 .ضٍش هطبضکت زض سَز ثبیس ثط اسبس ًسجت هَضز تَافك تؼییي ضَز -

 .پصیط استاهکبى ثطزاضت ٍخَُ تَسظ هطتطی تٌْب ثط اسبس ضٍش هَضز تَافك -

ّبی هطتطی هبًٌس ّعیٌِ پطیٌت زستِ چک، توجط ٍ پطیٌت  ثبًک هوکي است ّعیٌِ -

 گعاضش هؼبهالت ٍ ٍضؼیت تطاظًبهِ، افتتبح یب ثستِ ضسى حسبة ضا ثط ػْسُ ثگیطز.
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 ثبضس.ثبًک هدبظ ثِ کبّص  ًسجت سَز هطتطی ثسٍى ّیچ هدَظ لجلی ًوی -

ّبی ثبظضگبًی اسالهی، ٍاحسّبی کست ٍ کبض اًسًٍعی ثبًکساضی اسالهی اسبس لبًَى ثبًکثط

ّبی ضٍستبیی اسالهی لبزض ثِ افتتبح ایي حسبة ثطای تدْیع هٌبثغ ثبًکی اسالهی ٍ ثبًک

 .1ثبضٌسهی

اًساظ لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثبی ایطاى زض تفبٍت اسبسی حسبة هصکَض ثب حسبة پس

خبضی ثط اسبس  اًساظ ثِ هبًٌس حسبةّبی پسبةػمس هَضز استفبزُ است کِ زض ایطاى حس

هدبظ  ،ّب ثط اسبس لبًَىزض اًسًٍعی ثبًک زض حبلی است کِ ایي ،ثبضس الحسٌِ هیػمس لطؼ

ّبی کِ زض هَضز ثبضٌس. ػالٍُ ثط تفبٍتثِ زضیبفت هٌبثغ ثط اسبس ػمَز ٍزیؼِ ٍ هضبضثِ هی

ّبی ایطاى ثِ ع الظم است کِ ثبًکشکط ایي ًکتِ ًی ،لجلی ثطای ایي ًَع ػمَز ثیبى ضس

کطی خَایع ًمسی ٍ غیطًمسی زض کٌبض سبیط  غَضت لطػِثِ ،اًساظّبی پسزاضًسگبى حسبة

اًساظ  ّبی پسزیگط حسبة کٌٌس. تفبٍتاهتیبظات هطثَط ثِ زضیبفت تسْیالت پطزاذت هی

اظ هٌبثغ زضیبفتی ًَع استفبزُ ثبًک  ،ّبی ایطاًیًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثب ثبًک

ّبی ایطاى ایي هٌبثغ خعء هٌبثغ هبلکیتی ثبًک ثَزُ ٍ ثبًک ثط اسبس لبًَى ثبضس. زض ثبًک هی

ّب ضا هدبظ است اظ عطیك ػمَز ضطػی هٌسضج زض فػل سَم لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثب آى

کِ  زض حبلییبثس.  ثِ ثبًک اذتػبظ هیهَضز استفبزُ لطاض زّس ٍ هٌبفغ التػبزی ایي هٌبثغ 

 . 2ثبضٌس ّبی اسالهی اًسًٍعی هدبظ ثِ ایي کبض ًویثبًک

 

 دارسپزدُ هذت -3

تٌْب ثؼس اظ یک ظهبى هطرع ثط پبیِ تَافك ای است کِ ٍخَُ آى پطزُزاض سسپطزُ هست

لبزض ثِ  ّبی اسالهی اًسًٍعی ثط اسبس لبًَىضَز. ثبًک ثیي هطتطی ٍ ثبًک ثطزاضت هی

 ثبضٌس: ّب ٍ سبظٍکبض ظیط هیػمس هضبضثِ ثب ٍیژگی افتتبح ایي حسبة ثط پبیِ

                                                           

ثبضس زاضی اسالهی اًسًٍعی هطثَط ثِ ایي هیاًساظ زض ًظبم ثبًکّبی پسّبی زیساضی ثب سپطزُتطیي تفبٍت سپطزُهْن 1

ّبی ضَز ٍ سپطزُّبی زضیبفت ٍ پطزاذت تَسظ هطتطیبى  استفبزُ هیفؼبلیتّبی زیساضی ثطای تسْیل زض کِ سپطزُ

 گیطز.اًساظ ثطای هسیطیت ًمسیٌگی هَضز استفبزُ لطاض هیپس

اًساظ ضا ثبیس ٍخَُ حسبة پس ّبالعام ثبًک هطکعی، ثبًک ثب 1382ثب ایي حبل ثبیس ثِ ایي ًکتِ تَخِ ًوَز کِ اظ سبل  2

 کبض ثگیطًس. ای ثِالحسٌِّبی لطؼزض فؼبلیت سٌِ تٌْبالحزض لبلت غٌسٍق لطؼ
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 کٌس.ػٌَاى هسیط ٍخَُ )هضبضة( ػول هیالوبل( ٍ ثبًک ثِػٌَاى هبلک ٍخَُ )ضةهطتطی ثِ -

ّبیی اظ سَی هبلک ٍخَُ )هضبضثِ هسیطیت ٍخَُ تَسظ ثبًک هوکي است ثب هحسٍزیت -

 ( اًدبم ضَز.2ثسٍى ّیچ هحسٍزیتی اظ سَی هبلک ٍخَُ )هضبضثِ هغلك( ٍ یب اًدبم 1همیس

 ح زض ضطایظ هضبضثِ همیس هطرع ضَز.ٍضَ سُ تَسظ هطتطی ثبیس ِثض فّبی تؼطیهحسٍزیت -

 ت هَضز تَافك زض اثتسا تؼییي ضَز.ضٍش تسْین سَز ثبیس هغبثك ًسج -

 اًدبم ضَز.ٌْب ثط اسبس ًَع تَافك ثطزاضت ٍخَُ تَسظ هطتطی هوکي است ت -

 ّبی هطتطی هبًٌس ّعیٌِ پطیٌت زستِ چک، توجط ٍ پطیٌت ثبًک هوکي است ّعیٌِ -

 افتتبح یب ثستِ ضسى حسبة ضا ثط ػْسُ ثگیطز. گعاضش هؼبهالت ٍ ٍضؼیت تطاظًبهِ ٍ

 ثبضٌس.ثبًک هدبظ ثِ کبّص ًسجت سَز هطتطیبى ثسٍى هدَظ لجلی ًوی -

ّبی تدبضی اسالهی، ٍاحسّبی کست ٍ ًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثبثطاسبس لبًَى ثبًک

ثبًکی اظ عطیك ایي حسبة لبزض ثِ تدْیع هٌبثغ  ،ّبی ضٍستبیی اسالهیکبض اسالهی ٍ ثبًک

  ثبضٌس.هی

گصاضی زض لبًَى سپطزُ سطهبیِ ضجیِ ساضی اسالهی اًسًٍعیزاض ًظبم ثبًکسپطزُ هست

گصاضی زض ایطاى ثط ّبی سطهبیِحسبةػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثبی ایطاى است. ثب ایي تفبٍت کِ 

گصاض ٍخَُ ضا زضیبفت ٍ زض لبلت ػٌَاى ٍکیل سپطزُ ، یؼٌی ثبًک ثِاسبس ػمس ٍکبلت ّستٌس

گصاضی ّبی التػبزی سطهبیِگصاضی هستمین زض فؼبلیت ای ٍ هطبضکتی ٍ سطهبیِ ػمَز هجبزلِ

ثط اسبس ػمس هضبضثِ ٍخَُ  ّبی اسالهی اًسًٍعی غطفبً است کِ ثبًک ًوبیس. ایي زض حبلی هی

 ًوبیس. ضا زضیبفت هی

هغبثك  ،ساضی اسالهی اًسًٍعیض ًظبم ثبًکّبی تدْیع هٌبثغ ثبًکی ززض اضتجبط ثب ضٍش

زاض ّبی هستسپطزُ، 2014ّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ثطای سبل  ًوَزاض ظیط زض ثبًک

تطیي حدن ضا ثِ ذَز ی ثیطهیلیبضز ضٍپیِ اًسًٍع 135629هجتٌی ثط ػمس هضبضثِ ثب 

هیلیبضز ضٍپیِ  51020اًساظ هضبضثِ ثب ّبی سپطزُ پساذتػبظ زازُ است ٍ ثؼس اظ آى ضٍش

 هیلیبضز ضٍپیِ لطاض زاضًس.  18649زیساضی هجتٌی ثط ػمس ٍزیؼِ ثب  ٍ سپطزُ

 
                                                           
1 Mudharabah Muqayyadah 
2 Mudharabah Mutlaqah 
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ساضی اسالهی گبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ًظبم ثبًکّبی ثبظض ّبی تدْیع ضسُ ثطای ثبًک سپطزُ: 1ًوَدار 

 هیلیبضز ضٍپیِ اًسًٍعی -اًسًٍعی

 
 www.bi.go.id       هٌثغ:  

 

ای کِ ثطای سبل گًَِ، ثِّبی ضٍستبیی اسالهی ٍضؼیت تب حسٍزی هتفبٍت استزض ثبًک

، اًسًٍعیهیلیَى ضٍپیِ  2488085زاض هجتٌی ثط هضبضثِ ّبی هستتطتیت سپطزُ ثِ 2014

اًساظ هجتٌی ثط ّبی پسهیلیَى ضٍپیِ ٍ سپس سپطزُ 789847اًساظ ٍزیؼِ ّبی پس سپطزُ

ّبی ضٍستبیی اسالهی هیلیَى ضٍپیِ لطاض زاضًس. ثبیس تَخِ زاضت کِ ثبًک 750483هضبضثِ 

 ثبضٌس. ّبی زیساضی ًویعجك لبًَى هدبظ ثِ زضیبفت سپطزُ

 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 

2013 2014 

ٍزیؼِ  -سپطزُ ّبی زیساضی  18523 18649

1074 سپطزُ پس اًساظ ٍزیؼِ  15561

46459 سپطزُ پس اًساظ هضبضثِ 51020

هضبضثِ  -سپطزُ ّبی هست زاض  107812 135629

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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-ًکساضی اسالهی اًسًٍعی  هیلیبضزّبی ضٍستبیی اسالهی ًظبم ثبی ثبًکّبی تدْیع ضسُ ثطا سپطزُ: 2ًوَدار 

 ضٍپیِ اًسًٍعی

 
www.bi.go.id        هٌثغ:  

 

 تخصیص هٌاتغ تاًکی

ّبی اسالهی اًسًٍعی هدبظ ثِ ترػیع ساضی اسالهی اًسًٍعی ثبًکلبًَى ثبًکثط اسبس 

 ثبضٌس.ّبی ظیط هیهٌبثغ ثط اسبس ضٍش

 هضارتِ -1

ساضی اسالهی اًسًٍعی ثِ زٍ غَضت ثط اسبس ػمس هضبضثِ زض ًظبم ثبًکتأهیي هبلی 

ایي غَضت کِ زض هضبضثِ ًبهحسٍز هتمبضی  ثبضس. ثِحسٍز ٍ هضبضثِ هحسٍز هیهضبضثِ ًبه

 ،زضیبفت تسْیالت هحسٍزیتی زض هَضَع ٍ سطضسیس ٍ هکبى هػطف تسْیالت زضیبفتی ًساضز

تَاًس زض توبهی هَاضز هصکَض هتمبضی زضیبفت ثبًک هی ،کِ زض هضبضثِ هحسٍز ض حبلیز

بلی ثط اسبس هضبضثِ زض ًظبم کبض تأهیي ه ٍ ّب ٍ سبظتسْیالت ضا هحسٍز ًوبیس. ٍیژگی

 غَضت ظیط است:ساضی اًسًٍعی ثِثبًک

 کٌس.ی ػول هیتدبضّبی ػٌَاى هسیط ٍخَُ زض فؼبلیت ػٌَاى هبلک ٍخَُ ٍ هطتطی ِثثبًک ثِ -

  ٍ تَسؼِ کست ٍ کبض هطتطی ضا زاضز.ثبًک حك ًظبضت  -

 سیطیت ٍخَُ ثبیس اظ پیص هطرع ضَز.ًطخ سْن سَز حبغل اظ ه -

0 
500000 

1000000 
1500000 
2000000 
2500000 

2013 2014 

668250 سپطزُ پس اًساظ ٍزیؼِ  789847

700863 سپطزُ پس اًساظ هضبضثِ 750483

هضبضثِ  -سپطزُ ّبی هست زاض  2297062 2488085

http://www.bi.go.id/
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 گصاضی اهکبى تغییط ًساضز.سطهبیِ ًسجت هَضز تَافك ًطخ سْن سَز زض زٍضُ -

هطتطی زٍضُ تأهیي هبلی، ثبظپطزاذت ٍخَُ ٍ سْن سَز ثبیس ثط اسبس تَافك ثیي ثبًک ٍ  -

 تؼییي ضَز.

 کبالّبست، ًِ هغبلجبت یب ازػبّب. تأهیي هبلی ثط اسبس هضبضثِ ثطای تْیِ ٍخَُ ًمس ٍ یب -

 خَُ ًمس، ثبیس ثِ ضٍضٌی ثیبى ضَز.هیعاى تأهیي هبلی ثط اسبس هضبضثِ ثطای تأهیي ٍ -

ضٌی تأهیي هبلی ثط اسبس هضبضثِ ثطای تأهیي کبالّب، ثبیس ثط اسبس اضظش ثبظاض ثِ ضٍهیعاى  -

 ثیبى ضَز.

 خب، ثبیس ثِ ضٍضٌی ثیبى ضَز.ت یکغَض غَضت لسغی یب ثِ ثبظپطزاذت تسْیالت هضبضثِ ثِ -

هدبظ ثِ استفبزُ اظ ػمس هضبضثِ ثطای  ّبساضی ثسٍى ضثبی ایطاى ثبًکًکزض ًظبم ثب

. ثبضٌسهی (غطفبً زض هَضَع ثبظضگبًی ٍ تدبضی ٍ ثطای هست هحسٍز)ثبًکی ترػیع هٌبثغ 

ساضی اسالهی اًسًٍعی ٍ زض غَضت ت اظ هضبضثِ ًبهحسٍز زض ًظبم ثبًکایي اهط هتفبٍ

ساضی ثبًکهطبثِ هضبضثِ هحسٍز زض ًظبم  ،هحسٍزیت تسْیالت هضبضثِ زض ثرص ثبظضگبًی

ثسٍى ضثبی  ثبًکساضیساضی اسالهی اًسًٍعی ٍ م ثبًک. ثٌبثطایي ّط زٍ ًظباسالهی اًسًٍعی است

 کٌٌس.ّبی هتفبٍت زض ثرص ترػیع هٌبثغ ثبًکی استفبزُ هیایطاى اظ ػمس هضبضثِ ثب کیفیت

 هشارکت -2

ساضی اسالهی اًسًٍعی م ثبًکّبی تأهیي هبلی ثط اسبس ػمس هطبضکت زض ًظبٍیژگی

 ظیط است: غَضت ثِ

کٌٌسُ ٍخَُ ٍ یب زیگط کبالّب  اضائِکبض ٍ  ضطیک کست ٍػٌَاى ثبًک ٍ هطتطی ثبیس ثِ -

 هٌظَض تأهیي هبلی یک فؼبلیت کست ٍ کبض هطرع ػول ًوبیٌس. ثِ

ػٌَاى ضطیک کست ٍ کبض لبزض ثِ هطبضکت زض ػٌَاى هسیط کست ٍ کبض ٍ ثبًک ثِهطتطی ثِ -

َلیت هسیطیت فؼبلیت  سای تَافك ثبضٌس.تَافك ضسُ زض اثتّبی کست ٍ کبض هغبثك ثب ٍظبیف ٍ هسئ

هَضز تَافك اظ پیص  ًسجت هطبضکت زض سَز حبغل اظ هسیطیت ٍخَُ ثبیس ثب ًسجت -

 هطرع ثبضس.

 .گصاضی خع ثب تَافك اهکبى تغییط ًساضزًطخ هَضز تَافك هطبضکت زض سَز زض یک زٍضُ اظ سطهبیِ -

 هغبلجبت ٍ یب ازػبّب.ًِ زض همبثل ضَز، لطاضزاز هطبضکت زض لبلت پَل ًمس ٍ یب کبالّب هٌؼمس هی -
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 ضٍضٌی هطرع ثبضس. اگط هطبضکت زض لبلت پَل ًمس ثبضس، ثبیس همساض آى ثِ -

 ّب ثِ ضٍضٌی هطرع ثبضس.اگط هطبضکت زض لبلت کبالّب ثبضس، ثبیس اضظش ثبظاضی آى -

َافك ثیي ثبًک ٍ هطتطی زٍضُ تأهیي هبلی، ثبظپطزاذت ٍخَُ ٍ سْن سَز ثبیس ثط اسبس ت -

 تؼییي ضَز.

ی یب ضَز: السبعضٍش اًدبم هیی ثط پبیِ لطاضزاز هطبضکت ثِ زٍ ثبظپطزاذت تأهیي هبل -

 پطزاذت یکدب.

ساضی اسالهی اًسًٍعی ضٍش تأهیي هبلی ثط اسبس هطبضکت لبثل استفبزُ ثط اسبس لبًَى ثبًک

 ثبضس.ّبی ضٍستبیی اسالهی هیّبی ثبظضگبًی، ٍاحسّبی کست ٍ کبض اسالهی ٍ ثبًکزض ثبًک

ساضی اسالهی اًسًٍعی هطبثِ هسل بضکتی هَضز استفبزُ زض ًظبم ثبًکل تسْیالت هطهس

ساضی ثسٍى ضثبی ایطاى است. ثب ایي حبل زض ایطاى سْیالت هطبضکت هسًی زض ًظبم ثبًکت

ّبی هطبضکتی زیگطی چَى هطبضکت حمَلی،  ػالٍُ ثط هطبضکت هسًی ٍ هضبضثِ ضٍش

ّب لبثلیت استفبزُ گصاضی هستمین تَسظ ثبًکبیِهعاضػِ ٍ هسبلبت ٍ ثب کوی هسبهحِ سطه

زاضز ایي زض حبلی است کِ تب کٌَى ضٍش پطزاذت تسْیالت هجتٌی ثط هعاضػِ ٍ هسبلبت زض 

 ّیچ ثبًکی زض ایطاى ثِ ثجت ًطسیسُ است.

 هزاتحِ -3

 گیطز.ساضی اسالهی اًسًٍعی هَضز استفبزُ لطاض هیزض ًظبم ثبًکّبی ظیط لطاضزاز هطاثحِ ثب ٍیژگی

 کٌس.یکٌٌسُ ٍخَُ زض هؼبهلِ هطاثحِ ثب هطتطی ػول ه اضائِػٌَاى ثبًک ثِ -

 کٌس.ایظ تَافك ضسُ تأهیي هبلی هیعَض کبهل یب ثرطی اظ ذطیس کبالّب ضا ثب ضطثبًک ثِ -

 ض زازُ ضسُ تَسظ هطتطی ػول ًوبیس.ٍخَُ ثطای تحمك کبالّبی زستَ اضائِثبًک ثبیس ثِ تؼْس  -

 ثبضس. ف هٌبست ثسٍى تَافك لجلی هیترفیثبًک لبزض ثِ  -

ّبی ثبظضگبًی، ٍاحسّبی کست ٍ کبض ضٍش تأهیي هبلی ثط اسبس لطاضزاز هطاثحِ زض ثبًک

 ثبضس.ّبی ضٍستبیی اسالهی لبثل استفبزُ هیاسالهی ٍ ثبًک

کبض ِ زض ًظبم ثبًکی ایطاى ثب ػٌَاى فطٍش السبعی ث 1389تسْیالت هطاثحِ تب سبل 

لطاضزاز  98زض لبلت هبزُ  1389ضس، زض لبًَى ثطًبهِ پٌدن تَسؼِ التػبزی، سبل  هیگطفتِ 
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تط اظ فطٍش السبعی )کِ ضبهل فطٍش ًمسی ٍ ذسهبت( ثِ  هطاثحِ ثب کبضکطزی گستطزُ

 هدوَػِ ػمَز فػل سَم لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثب ایطاى افعٍزُ ضس.

 سلن -4

ّبی ساضی اسالهی اًسًٍعی تسْیالت سلن ثب ٍیژگیّبی تأهیي هبلی زض ثبًکزیگط ضٍشاظ 

 ظیط است:

 کٌس.هؼبهلِ سلن ثب هطتطی ػول هی کٌٌسُ ٍخَُ زض اضائِػٌَاى ثبًک ثِ -

ي هبلی ثط اسبس سلن ًبهِ کتجی زض اضتجبط ثب تأهیثبًک ٍ هطتطی هَظف ّستٌس تَافك -

 تسٍیي ًوبیٌس.

 ضَز.هی اضائِتسٍیي لطاضزاز سلن  ٍخَُ تَسظ ثبًک ثطای هطتطی حساکثط تب ّفت ضٍظ اظ -

 ّب ٍ هغبلجبت ثبًک ثبضس. پطزاذت اًدبم ضسُ تَسظ ثبًک ثِ هطتطی ًجبیس ثطای تسَیِ ثسّی -

ّبی اػغبی تسْیالت لبثل استفبزُ تسْیالت هجتٌی ثط ػمس سلن ّوبًٌس سبیط ضٍش

ضٍستبیی ّبی ّبی تدبضی اسالهی، ٍاحسّبی کست ٍ کبض اسالهی ٍ ثبًکتَسظ ثبًک

 ثبضس.اسالهی هی

گَیی ثِ زضذَاست هتمبضیبى هٌبثغ تسْیالت سلف ًیع زض ًظبم ثبًکی ایطاى ثطای پبسد

 گیطز.هبلی هَضز استفبزُ لطاض هی

 استصٌاع -5

ّبی اػغبی تسْیالت هجتٌی ثط ػمس استػٌبع زض ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی  ٍیژگی

 غَضت ظیط است: ثِ

 کٌس.هلِ استػٌبع ثب هطتطی ػول هیکٌٌسُ ٍخَُ زض هؼبػٌَاى فطاّن ثبًک ثِ -

لکیت بپطزاذتی تَسظ ثبًک ثِ هطتطی ًجبیس ثِ ػٌَاى یک هٌجغ آظاز تلمی ضسُ ٍ زض ه -

 جبت ثبًک هَضز استفبزُ لطاض گیطز.ّب لطاض گیطز ٍ یب ثطای ثبظپطزاذت هغبلآى

ٍاحسّبی کست ٍ کبض ّبی تدبضی اسالهی، تسْیالت هصکَض لبثل استفبزُ تَسظ ثبًک

 ثبضس.ّبی ضٍستبیی اسالهی هیاسالهی ٍ ثبًک

کِ اثتسا زض لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثبی ایطاى  استػٌبع ًیع اظ خولِ ػمَزی است

ثِ  1389لبًَى ثطًبهِ پٌدن تَسؼِ سبل  98. ثٌبثطایي زض ازاهِ ٍ ثط اسبس هبزُ ُ استًجَز
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هَضز استفبزُ زض لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثب  ّوطاُ هطاثحِ ٍ ذطیس زیي ثِ سبیط ػمَز

 اضبفِ ضس.

 اجارُ -6

ساضی اسالهی اًسًٍعی هبلی ثط اسبس اخبضُ زض ًظبم ثبًکّبی تأهیي تطیي ٍیژگیهْن

 ثبضس:هَاضز ظیط هی

 کٌس.بهالت اخبضُ ثِ هطتطی ػول هیکٌٌسُ ٍخَُ زض هؼ اضائِػٌَاى ثبًک ثِ -

ٍام ه اضاِئثبًک هتؼْس ِث  - ُ ثطای تحمك ػطضِ کبالی ثبز  ضَز.َضز اخبضُ ِث سفبضش هطتطی هیٍخَ

 السبعی ٍ یب یکدب ثبظپطزاذت ضَز. ضسُ تَسظ ثبًک هوکي است ثِ غَضت اضائٍِخَُ  -

تلمی  تَاًس ثطای ثبظپطزاذت هغبلجبت ٍ یب هٌبثغ آظازضسُ تَسظ ثبًک ًوی اضائٍِخَُ  -

 لکیت هطتطی ثبضس.بضسُ ٍ زض ه

کٌٌسُ  اضائِػٌَاى یک، ثبًک ثبیس ثِلتأهیي هبلی ثب استفبزُ اظ اخبضُ ثِ ضطط تو زض هَضز -

ِ ػٌَاى ثرطی اظ ٍػسُ اًتمبل هبلکیت هَضَع اخبضُ ثٍخَُ زض هؼبهلِ اخبضُ ثِ هطتطی ثِ

 هطتطی ثط عجك تَافك ػول ًوبیس.

ثبًکی  ّبی ترػیع هٌبثغ ثبًکی زض لبًَى ػولیبتاخبضُ ثِ ضطط تولیک اظ زیگط ضٍش

 ثسٍى ضثبی ایطاى است.

 قزض -7

ساضی اسالهی اًسًٍعی لی ثط اسبس ػمس لطؼ زض ًظبم ثبًکّبی هْن تأهیي هباظ ٍیژگی

 هَاضز ظیط است:

 کٌس.ثط اسبس لطاضزاز لطؼ ػول هی کٌٌسُ ٍخَُ )ٍام( ثِ هطتطی اضائِػٌَاى ثبًک ثِ -

 ثِ تأهیي هبلی ثط اسبس لطؼ ًیست. ّبی ازاضی هطثَطثبًک هدبظ ثِ زضیبفت سَز، ثِ خع ّعیٌِ -

 تَسظ هطتطی ٍ زض ظهبى هطرع ثبضس. ثبظپطزاذت لطؼ ثبیس -

کِ هطتطی لبزض ثِ ثبظپطزاذت ّعیٌِ ثبضس اهب توبم یب لسوتی اظ تؼْسات ذَز ضا  زض غَضتی -

زض ظهبى تَافك ضسُ پطزاذت ًٌوبیس، ثبًک هوکي است خطیوِ هبلی هغبثك ثب اغَل 

تأهیي هبلی ثط اسبس  ضٍی هطتطی ثِ ٍی تحویل ًوبیس. پیصضطیؼت زض چبضچَة ٍضؼیت 
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ّبی ی، ٍاحسّبی کست ٍ کبض اسالهی ٍ ثبًکّبی تدبضتَسظ ثبًک اضائِػمس لطؼ لبثل 

 ثبضس.الهی هیضٍستبیی اس

وٌفؼِ هدبظ ثِ اػغبی الّبی ذیطیِ ٍ ػبمّب ثطای اًدبم فؼبلیتزض ایطاى ًیع ثبًک

 ثبضٌس. الحسٌِ هی تسْیالت لطؼ

ّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی، هطاثحِ ّبی تأهیي هبلی ثطای ثبًکزض اضتجبط ثب ضٍش

 ،تطیي حدن تأهیي هبلی ضا زاضزثیص، 2014هیلیبضز ضٍپیِ اًسًٍعی ثطای سبل  117371ثب 

هیلیبضز ضٍپیِ  14354ٍ  49387ثؼس اظ آى هطبضکت ٍ هضبضثِ ثب حدن تأهیي هبلی ثب 

خع  2013ًسجت ثِ سبل  2014ّبی تأهیي هبلی زض سبل اًسًٍعی لطاض زاضًس. حدن ضٍش

ّبی است. ػالٍُ ثط ایي ثبًکّب افعایص زاضتِ ط ضٍشسبی ثطای زٍ ضٍش استػٌبع ٍ لطؼ زض 

ثبظضگبًی اسالهی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ثط اسبس لبًَى هدبظ ثِ استفبزُ اظ ػمس سلن ثطای 

 اػغبی تسْیالت ًیستٌس.
 

الهی ثِ تفکیک ػمَز زض ّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اس ضسُ زض ثبًک دن هٌبثغ ترػیع زازُح :3ًوَدار 

 هیلیبضز ضٍپیِ اًسًٍعی -اسالهی اًسًٍعیساضی ًظبم ثبًک

 
 www.bi.go.id            :هٌثغ   

 

زّس ّبی ضٍستبیی اسالهی زض ظهیٌِ اػغبی تسْیالت ضا ًطبى هیػولکطز ثبًک 4ًوَزاض 

هیلیَى  567658هیلیَى ضٍپیِ، هطبضکت  3965543کِ زض ایي ثرص ًیع ثِ تطتیت هطاثحِ 
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الهی ّبی ضٍستبیی اسثبضٌس. زض اضتجبط ثب ثبًکهیلیَى ضٍپیِ هی 122467ضٍپیِ ٍ هضبضثِ 

کِ حدن تأهیي هبلی ثط اسبس ػمَز لطؼ، اخبضُ ٍ استػٌبع زض سبل  ضَزًیع هطبّسُ هی

 است. ثب کبّص هَاخِ ثَزُ 2013ثِ سبل  ًسجت 2014

 
سالهی ثِ تفکیک ػمَز زض ًظبم ّبی ضٍستبیی اضسُ زض ثبًک حدن هٌبثغ ترػیع زازُ :4ًوَدار 

 هیلیَى ضٍپیِ اًسًٍعی -اضی اسالهی اًسًٍعیسکثبً

 
www.bi.go.id       هٌثغ:   

 

زٌّسُ ّبی تأهیي هبلی ًطبىساضی اسالهی اًسًٍعی زض اضتجبط ثب حَظًُظبم ثبًکػولکطز 

گبًی ٍ ّبی ثبظضثطای ثبًک 2014حدن تأهیي هبلی زض سبل  تطیيایي اهط است کِ ثیص

هیلیبضز ضٍپیِ اًسًٍعی ثطای  66810 ذسهبت کست ٍ کبضٍاحسّبی ضٍستبیی هطثَط ثِ 

هیلیَى ضٍپیِ  1575091ّبی ضٍستبیی اسالهی هطثَط ثِ تدبضت، ضستَضاى ٍ ّتل ثبًک

 ثبضس.اًسًٍعی هی
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ّبی التػبزی  ظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ثِ حَظُّبی ثب زض ثبًک ضسُ  حدن هٌبثغ ترػیع زازُ: 5ًوَدار 
 هیلیبضز ضٍپیِ اًسًٍعی -اضی اسالهی اًسًٍعیزض ًظبم ثبًکس

 
      www.bi.go.id هٌثغ:        

 

ّبی التػبزی ُ حَظّبی ضٍستبیی اسالهی ثِ تفکیک ضسُ زض ثبًک حدن هٌبثغ ترػیع زازُ: 6ًوَدار 

 هیلیَى ضٍپیِ اًسًٍعی -اضی اسالهی اًسًٍعیسزض ًظبم ثبًک

 
www.bi.go.id               هٌثغ:   
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 خذهات تاًکی

ذسهبت ظیط ثِ هطتطیبى ذَز  اضائِّبی اسالهی اًسًٍعی ثط اسبس لبًَى لبزض ثِ ثبًک

 ثبضٌس.هی

 اسٌاد اػتثاری ٍاردات  -1

ًفغ(  کٌٌسُ )شی ضسُ ثطای غبزض زات اسالهی یک ٍضؼیت پطزاذت غبزض اسٌبز اػتجبضی ٍاض

ت ٍاضز کٌٌسُ ثب تحمك ضطایظ هطرع کٌٌسُ( ثط اسبس زضذَاس تَسظ ثبًک )ثبًک غبزض

ًظبم ازّبی هَضز استفبزُ زض ثبضس. لطاضزهیپی(  /یَسیالطکل اػتجبضات اسٌبزی)همطضات هتحس

 ثبضس.ٍکبلت ثب اخطت ٍ کفبلت هی ،ایي ذسهت اضائِساضی اسالهی اًسًٍعی ثطای ثبًک

 ٍکبلت ثب اخطت (1

 ( زض ضاثغِ ثب هسبئل لبثل اًتمبل.ٍکبلت: اًتمبل اذتیبض اظ ضرػی )هَکل( ثِ عطف زیگط )ٍکیل -

 ّعیٌِ/ اخطت ثِ ٍکیل است. اضائِب ٍکبلت، لطاضزاز ٍکبلتی ث -

 طؼ یب هضبضثِ یب حَالِ اًدبم ضَز.تَاًس ثب ٍ یب ثسٍى لهی لطاضزاز ٍکبلت -

 ( کفبلت2

ضسُ تَسظ ضطکت ثیوِ )کفیل( ثِ ضرع ثبلث یب ثیوِ )هکفَل لِ(  اضائِهؼبهلِ ضوبًی  -

 بم تؼْسات اظ عطف زٍم )هکفل( است.ثطای اًد

 ز ظیط است:ساضی اسالهی اًسًٍعی هَاضذسهت اسٌبز اػتجبضی زض ًظبم ثبًکٍیژگی ٍ سبظٍکبض 

کٌٌسُ، ضوبًت ثِ اًدبم تؼْس ٍاضزکٌٌسُ ثِ غبزض کٌٌسُ ػٌَاى ًوبیٌسُ ٍ ضوبًتثبًک ثِ -

 کٌس )ٍکبلت ٍ کفبلت(.زاذت ػول هیزض اًدبم پط

اظ ًظط اضظش ضٍضي ثبضس، کل هطرػبت  ویي ثبیس تؼْسّبی ٍاضزکٌٌسُ ثبضس،هَضَع تض -

 اغَل ضطیؼت )هدبظ( ثبضس.هٌغجك ثب اظ خولِ زٍضُ ضوبًت ٍ ّوچٌیي کبهالً 

ثبًک هدبظ ثِ زضیبفت ّعیٌِ تَافك ضسُ ٍ تؼطیف ضسُ زض یک اضظش اسوی ثبثت ٍ ًِ زض  -

 ثبضس.ذسهت هی اضائِزضغس پیص اظ  لبلت

بض ثبًک ٍاضزکٌٌسُ ثِ ّوبى همساض لبثل پطزاذت ثِ کبالّبی ٍاضز ضسُ ٍخَُ ضا زض اذتی -

 زّس.لطاض هی
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ثبًک  ،کبفی ثِ ثبًک ثطای پطزاذت کبالّبی ٍاضزاتی ثپطزاظزاگط ٍاضزکٌٌسُ ًتَاًس ٍخَُ  -

کٌس زاتی فطاّن هیکوک هبلی )لطؼ( ثِ ٍاضزکٌٌسُ ثطای تسَیِ پطزاذت کبالّبی ٍاض

 )ٍکبلت ٍ لطؼ(.

َاًس ثِثبًک هی - َاى ضةت ٍاضزکٌٌسُ ضا فػٌ ن کٌس )ٍکبلت ٍ هضبضثِ(.الوبل، سطهبیِ هَضز ًیبظ   طّا

ثسّی ثِ غبزضکٌٌسُ ضا ، کبفی ثطای پطزاذت کبالّبی ٍاضز ضسُاگط ٍاضزکٌٌسُ ٍخَُ  -

تَاى ثب اًتمبل ثسّی ٍاضزکٌٌسُ ثِ ثبًک تَسظ زضذَاست اظ ثبًک ثطای پطزاذت ثِ  هی

خطت ٍ حَالِ( غبزضکٌٌسُ ثِ ّوبى هیعاى لیوت کبالّبی ٍاضزاتی  )لطاضزاز ٍکبلت ثب ا

 ًوَز. اضائِ

احسّبی کست ٍ کبض ّبی تدبضی اسالهی ٍ ٍثبًکتَسظ  اضائِذسهت ثبًکی هصکَض لبثل 

 ثبضس.اسالهی هی

ّبی ایطاى زض چبضچَة ذسهبت هطثَط ثِ اسٌبز اػتجبضی اظ خولِ ذسهبتی است کِ ثبًک

 ًوبیٌس.هی اضائِلبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثب ثِ هطتطیبى ذَز 

 ضواًت تاًکی -2

ثبًک ثطای هطتطی است کِ زض آى ًبهِ اػتجبضی هٌتطط ضسُ تَسظ ضوبًت ثبًکی ضوبًت

لطاضزازی کِ ثطای  ضَز. سُ ضوبًت تَسظ ثبًک تضویي هیٌکٌػٌَاى زضیبفتهطتطی ثِ

گیطز، کفبلت است ثِ ایي هؼٌی ساضی اسالهی اًسًٍعی هَضز استفبزُ لطاض هیضوبًت زض ثبًک

ًسُ ( ثِ ضرع ثبلث یب ثیوِ ضَضسُ تَسظ ضطکت ثیوِ )کفیل اضائِکِ هؼبهلِ ضوبًت 

 تؼْس اظ عطف ضرع زٍم )هکفل( است. کفیل لِ( ثطای اًدبم)

 غَضت ظیط است:ساضی اسالهی اًسًٍعی ثِایي ذسهت زض ًظبم ثبًک اضائِکبض ٍیژگی ٍ سبظ

عَض کبهل کٌٌسُ ضوبًت زض اًدبم تؼْسات هطتطی ثِ ضرع ثبلث ثِ اضائِػٌَاى ثبًک ثِ -

 کٌس. ػول هی

ُ ثب ثرص زٍم تضویي ضسُ تَسظ ثبًک ٍ تکویل ضستضویي ضبهل لطاضزاز ثیي ثبًک ٍ  -

 گَاّی زضیبفت ضسُ ضوبًت است.

هَضَع ضوبًت ثبیس ضبهل ثرص تمبضبی ضوبًت، ضٍضي اظ ًظط اضظش، کل ٍ هطرػبت  -

 ضبهل زٍضُ تضویي ٍ کبهالً هٌغجك ثط اغَل ضطیؼت )هدبظ( ثبضس. 
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ضظش اسوی ثبثت ضٍی یک اثبًک هدبظ ثِ زضیبفت ّعیٌِ تَافك ضسُ ٍ تؼطیف ضسُ  -

 ذَاّس ثَز.

کبل ٍثیمِ ثِ اضظش ثبًک هدبظ ثِ زضیبفت تضویي زض لبلت ٍثیمِ ًمسی یب زیگط اض -

 ثبضس.ضوبًت هی

کِ هطتطی ًتَاًس تؼْسات ذَز ثِ ضرع ثبلث ضا ازا ًوبیس، ثبًک تؼْس ذَز ثِ  زض غَضتی -

فػل ضرع ثبلث ضا ثب لطاضزاز لطؼ تسَیِ ًوَزُ ٍ ثب هطتطی ضوبًت ثِ حل ٍ 

 پطزاظز. ًبهِ هیضوبًت

 اضائِّبی تدبضی اسالهی ٍ ٍاحسّبی کست ٍ کبض اسالهی لبثل ایي ذسهت تَسظ ثبًک

 ثبضس. ثِ هطتطیبى هی

ّبی کّبی ثبًکی ًیع یکی زیگط اظ ذسهبتی است کِ تَسظ ثبًًبهِاًَاع ضوبًت اضائِ

 ضَز.هیایطاى ثِ هطتطیبى ذَز 

 ارس )صزف( -3

 ّبی هرتلفٍ فطٍش اضظ تَسظ ثبًک اسالهی ثِ ّوبى اضظ زض ظهبىذسهتی ضبهل ذطیس 

 ایي ذسهت غطف  اضائِضسُ ثطای  کبض گطفتِلطاضزاز ثِثبضس. ٍ یب ثب اضظّبی هرتلف هی

تطیي هْن ضبهل تجبزل ثیي اضظّبی هرتلف است،ای کِ  ثبضس کِ ػجبضت است اظ هؼبهلِهی

 ٍیژگی ذسهت هصکَض ػجبضت است اظ:

 ثرص تحَیل پَل ثِ ٍاسغِ یب هطتطی.ػٌَاى ثرص زضیبفت اضظ یب ثبًک ثِ -

 پصیطز. اًَاع هؼبهلِ ًمس غَضت هی هؼبهلِ ًطخ اضظ ذبضخی تٌْب زض لبلت -

ّبی تدبضی اسالهی )ثب هدَظ اضظّبی ذبضخی یب ثب هدَظ تجسیل اسؼبض(، ٍاحس کست ثبًک

ض( ٍ ثبًک ضٍستبیی اسالهی )ثب ٍ کبض اسالهی )ثب هدَظ اضظ ذبضخی ٍ یب ثب هدَظ تجسیل اسؼب

 ثبضٌس.ت هصکَض ثِ هطتطیبى ذَز هیذسه اضائِهدَظ تجسیل اسؼبض( لبزض ثِ 

ّبی ایطاى زض چبضچَة لبًَى هؼبهالت اضظی ًیع یکی زیگط اظ ذسهبتی است کِ ثبًک

 ثبضٌس.آى ثِ هطتطیبى ذَز هی اضائِػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثب هدبظ ثِ 

 یط است.غَضت ًوَزاض ظ ساضی اسالهی اًسًٍعی ثِهسل ػولیبتی ًظبم ثبًک
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 ػولیبتی ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی: 7 ًوَدار

 
 

 ا.ا.ج تاًکی قَاًیي اصالح تزای ارائِ قاتل راّثزدّای 

ثب تَخِ ثِ الگَی هؼطفی ضسُ زض اضتجبط ثب ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ٍ همبیسِ 

ضاّجطزّبی ظیط ضا زض ظهبى  تَاىهی ،ثبًکساضی ثسٍى ضثبی ایطاىاخوبلی آى ثب الگَی ػولیبتی 

 اغالح لَاًیي زض ًظط زاضت:

اظ  عَض کِالحسٌِ: ّوبىّبی خبضی ثِ خبی ػمس لطؼاستفبزُ اظ ػمس ٍزیؼِ ثطای حسبة .1

الوٌفؼِ ٍ ّب لبػستبً ثطای خصة هٌبثغ ػبمایي حسبة ،آیسهیػٌَاى حسبة خبضی زض ایطاى ثط

ثبضس کبضگیطی آى زض ایي ظهیٌِ ثبیس هَضز استفبزُ لطاض گیطز کِ زض ػول ثسیي غَضت ًویثِ

سبظ شٌّیت هٌفی زض اضتجبط ثب ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثب ثبضس  تَاًس ظهیٌِکِ ایي اهط هی

ّبی کِ ثبًک ت(. زض غَضتیاس ساضی ثسٍى ضثب افتبزُاکٌَى زض اضتجبط ثب ثبًک)اتفبلی کِ ّن

ضوي ضػبیت  ،ایطاى اظ ػمس ٍزیؼِ ثطای تدْیع هٌبثغ حسبة خبضی استفبزُ ًوبیٌس ثسٍى ضثبی

 تَاًس اظ کبضکطزّبی هثجت حسبة خبضی استفبزُ ًوبیس. ثبًک هی ،الحسٌِحطهت ػمس لطؼ

ثطای فبغلِ گطفتي اظ ضجْبت ضطػی  اًساظّبی پساستفبزُ اظ ػمس ٍزیؼِ زض حسبة .2

ّبی عَض کِ ثیبى ضس یکی اظ ٍیژگیّب زض ایطاى: ّوبىاػغبی خَایع ثِ هطتطیبى ایي حسبة
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اػغبی  ،الحسٌِ زض ثبًکساضی ثسٍى ضثبی خوَْضی اسالهی ایطاىاًساظ لطؼّبی پسحسبة

کِ ایي اهط زض ضأى ٍ خبیگبُ  ،ثبضسکطی هی ّب ثِ غَضت لطػِخَایع ثِ زاضًسگبى ایي حسبة

ثبضس. ایي زض حبلی الحسٌِ ًویحسبة لطؼ ًظبم ثبًکساضی ثسٍى ضثب ذػَغبً اظ عطیك افتتبح

ّب ظهیٌِ تَاًٌس ثب استفبزُ اظ ػمس ٍزیؼِ زض افتتبح ایي حسبةّبی ثسٍى ضثب هیاست کِ ثبًک

الحسٌِ ضا ثسٍى ایدبز ضجْبت اًساظ لطؼاػغبی اهتیبظاتی هبًٌس هَاضز هصکَض زض حسبة پس

 س. ًٌوبیضطػی ضا فطاّن هی

ػػی هتٌبست ثب هَلؼیت التػبزی ٍ اختوبػی کطَض: تأسیس ًْبزّبی ثبًکی تر .3

عَض کِ زض الگَی ػولیبتی ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثیبى ضس زض ایي کطَض سِ  ّوبى

ّبی ضٍستبیی ثبظضگبًی، ٍاحسّبی کست ٍ کبض اسالهی ٍ ثبًک ،ًَع ًْبز ثبًکی هتفبٍت

ّب است کِ ّط یک اظ ٍیژگی ضسُذسهبت ثبًکساضی اسالهی زض ًظط گطفتِ  اضائِاسالهی ثطای 

ػٌَاى الگَیی ثطای اخطای تَاًس ثِ ایي اهط هی کٌٌس.ّبی هتفبٍتی استفبزُ هیٍ ضٍش

ّبی التػبزی ٍ اختوبػی ػٌَاى کطَضی ثب تٌَع زض ٍیژگیساضی ثسٍى ضثبی ایطاى ثِکثبً

ثسٍى ضثب زض  ثبضس. زض ٍالغ اظ آًدب کِ ػمَز اسالهی هَضز استفبزُ زض الگَّبی ثبًکساضی

گیطی سبظ ثْطُتَاًس ظهیٌِثٌسی هی ، ایي تمسینهَضَع ذبغی لبثلیت استفبزُ زاضز

 حساکثطی اظ ظطفیت ػمَز هرتلف ثبضس.
 

 ًقذ ٍ تزرسی ًظام تاًکذاری اسالهی اًذًٍشی

زض سِ ثرص هدعای  ساضی اسالهیی ًظبم ثبًکهٌظَض ضٌبذت ثْتط هسل ػولیبتثِ

 پطزاظین. ًظط فمِ اهبهیِ( ٍ کبضایی ثِ آى هی)اظ خبهؼیت، هططٍػیت 

 جاهؼیت -1

ساضی زض زٍ ثرص تدْیع ٍ ترػیع هٌبثغ ثبًکی لبثلیت ًمس ٍ خبهؼیت الگَّبی ثبًک

 ضَز.ساضی اسالهی اًسًٍعی ایي کبض اًدبم هیزاضز کِ زض ازاهِ ثطای ًظبم ثبًک ثطضسی

کسبًی کِ ثطای استفبزُ اظ  اًسًٍعی ثطایساضی اسالهی ًظبم ثبًک :تدْیع هٌبثغ ثبًکیالف( 

اًساظ،  کٌٌس ٍ کسبًی کِ ثِ لػس پس گصاضی السام هی ذسهبت حسبة خبضی ثِ سپطزُ

کسبًی کِ ثطای ذَاٌّس سَزی زضیبفت کٌٌس ٍ  حبل هیکٌٌس ٍ زض ػیي  گصاضی هی سپطزُ
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تٌس ٍ کٌٌس ٍ آهبزُ پصیطش ضیسک ّس گصاضی هی ضسیسى ثِ سَز اًتظبضی ثبالتط سپطزُ

ٌبست ضا ضاّکبضّبی ه کٌٌس گصاضی هی یالت ثبًکی، سپطزُکسبًی کِ ثطای کست اهتیبظ تسْ

 الحسٌِ ثِ کسبًی کِ ثطای هطبضکت زض ثَاة اػغبی لطؼکٌس، اهب ثطای  اضائِ هی

 کٌٌس، گصاضی هی سَز هؼیّي سپطزُ کسبًی کِ ثطای کستکٌٌس ٍ  گصاضی السام هی سپطزُ

 ضاّکبضی ًساضز.

 
 خبهؼیت ثرص تدْیع هٌبثغ ثبًکی ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی :2جذٍل 

 

 ساضی اسالهی اًسًٍعی ثب استفبزُ اظ ػمَز سِ گبًِ هطاثحِ،ترػیع هٌبثغ ثبًکی: ثبًکة( 

کٌس. اهب ًسجت ثِ  اخبضُ ٍ لطؼ ضطایظ الظم ضا ثطای ذبًَاضّب خع ثطای ذطیس ذسهبت اضائِ هی

گَیی ثِ ًیبظّبی ّبی التػبزی ایي ًظبم ًتَاًستِ اظ توبهی ظطفیت ػمَز ثطای پبسدثٌگبُ

 حول هٌْسسی، ذسهبت هبًٌس ذسهبت ذطیسّب ثِ یس. یؼٌی ثطای ًیبظ ثٌگبُثبًکی استفبزُ ًوب

 ّبی زاضایی ذطیسٍ  ... ٍ سطٍیس سلف ًظبفت، ثیوِ، ًگْساضی، ٍ تؼویط ٍ ًػت ،ًمل ٍ

کٌس. الجتِ سبیط ًیبظّبی  ضاّکبضی اضائِ ًوی ،... ٍ هطبضکت اٍضاق سْبم، اٍضاق هبًٌس غیطهطَْز

 .، استػٌبع ٍ اخبضُ پبسد زازُ استّب ضا اظ عطیك ػمَز هضبضثِ، هطبضکت، هطاثحِ، سلنثٌگبُ
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    .کٌٌس گصاضی السام هی کسبًی کِ ثطای استفبزُ اظ ذسهبت حسبة خبضی ثِ سپطزُ 1

    .کٌٌس گصاضی السام هی الحسٌِ ثِ سپطزُ لطؼکسبًی کِ ثطای هطبضکت زض ثَاة اػغبی  2

َاٌّس سَزی زضیبفت کٌٌس؛ کٌٌس ٍ زض ػیي حبل هی گصاضی هی اًساظ، سپطزُ کسبًی کِ ثِ لػس پس 3     ذ

    .کٌٌس گصاضی هی کسبًی کِ ثطای کست سَز هؼیّي سپطزُ 4

تظبضی ثبالتط سپطزُ 5     .کٌٌس ٍ آهبزُ پصیطش ضیسک ّستٌس هیگصاضی  کسبًی کِ ثطای ضسیسى ِث سَز ًا
    کٌٌس. گصاضی هی کسبًی کِ ثطای کست اهتیبظ تسْیالت ثبًکی، سپطزُ 6
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 ساضی اسالهی اًسًٍعیهٌبثغ ثبًکی زض ًظبم ثبًک ترػیعص خبهؼیت ثر :3ذٍل ج

 هشزٍػیت-2

 هطکعی ٍ هؤسسبت هبلی اًدبم  زض کطَض اًسًٍعی ًظبضت ضطػی زض زٍ سغح ثبًک

ِ اثتسا تَسظ ًْبزی تحت ػٌَاى ّیئت هبلی ضطیؼت ک ،ضَز. زض سغح ثبًک هطکعیهی

ٌبذتِ ضس ٍ ایي ثبًک، هطکعی ثِ ضسویت ض اًساظی گطزیس، تَسظ ثبًک ػبلوبى اًسًٍعی ضاُ

 غبزضُ اظ سَی ایي ّیبت، غبزض  اسالهی ضا ثط اسبس احکبم ٍ فتَاّبیساضی همطضات ثبًک

ّبی اسالهی فؼبل زض کطَض اًسًٍعی هلعم ثِ ضػبیت کِ ثبًک (2009، 1کٌس)ٍیلسَىهی

 ثبضس.هی همطضات هسترطج ٍ اثالغی اظ سَی ثبًک هطکعی اًسًٍعی اظ احکبم هصکَض

ّب ٍ هؤسسبت هبلی اسالهی فؼبل ػالٍُ ثط ایي، زض سغح هؤسسبت هبلی ًیع، توبهی ثبًک

زض اًسًٍعی، ثِ زاضتي ّیئت ًبظط ضطػی هلعم ّستٌس. زض ٍالغ ّیئت هسیطُ ٍظیفِ اًتربة 

ٍ الظم است ّیئت ضطیؼت ثبًک هطکعی اػتجبض ایي  اػضبی ّیئت ضطػی ضا ثط ػْسُ زاضز

افطاز ضا تأییس کٌس. ّیئت پیص گفتِ زض اهط ًظبضت ثط فؼبلیت ًظبم ثبًکی زض خبیگبُ ّوکبض 

کٌٌس. ثبضس، ًمص ثسیبض هْوی ضا ایفب هیّیئت هبلی ضطیؼت، کِ زض ثبًک هطکعی هستمط هی

ّب  ًحَُ اًتربة ٍ فؼبلیت ایي ّیئت ّوچٌیي ثبًک هطکعی اًسًٍعی اغَلی ضا زض ضاثغِ ثب

ّبی ًبظط ضطػی هلعم ّستٌس ّط ضص هبُ ػٌَاى هثبل ّط یک اظ ّیئتتؼییي کطزُ است. ثِ

ثبض گعاضضی زضثبضُ ًظبضت ضطػی ذَز ثِ اػضبی ّیئت هسیطُ، ّیئت هبلی ضطیؼت ٍ یک

                                                           
1 Wilson 
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الگَی ًظبم  (. ثب ایي حبل1391کٌٌس )حسیي هیسوی ٍ زیگطاى، اضائِثبًک هطکعی اًسًٍعی 

ساضی اسالهی اًسًٍعی ثط اسبس هصاّت اسالهی ثِ ٍیژُ فمِ اهبهیِ زاضای ًکبت لبثل ثبًک

 تأهلی است. 

 هطَْض اػتمبز ثِ :تَسؼِ للوطٍ ػمس هضبضثِ زض زٍ ثرص تدْیع ٍ ترػیع هٌبثغ ثبًکی .1

 اذتػبظی ثبظضگبً ٍ تدبضت ثبة ثِ هضبضثِ لطاضزاز ،1سٌت ثطذی ػبلوبى اّل ٍ ؼِیض ْبىیفم

ساضی ایي زض حبلی است کِ ًظبم ثبًک ًساضز. بىیخطی التػبز گطیزی ّب ثرص زض ٍ زاضز

ی ّب ثرص ّوِ اسالهی اًسًٍعی هٌبثغ تدْیع ضسُ اظ ایي عطیك ضا اظ عطق ػمَز هرتلف زض

 اظی کو تؼساز دِیًت زّس زضترػیع هی یثبظضگبً ٍی ذسهبت ،یغٌؼت ،یکطبٍضظ ،یالتػبز

( زض 1384ا ذَاٌّس زاضت )هَسَیبى، ّب ضاهکبى استفبزُ اظ ایي حسبة سٌت اّل ٍ بىیؼیض

ػٌَاى ٍاسظ، ٍخَُ ضا اظ عطیك هضبضثِ زضیبفت ًوَزُ سپس اظ عطیك ٍالغ اگط ثبًک ثِ

زض غیط ایي غَضت  ،ثبضسکبض گیطز هَضز تأییس هیهضبضثِ غطفبً زض ثرص تدبضت ٍ ثبظضگبًی ثِ

 اظ للوطٍ ػمس هضبضثِ ذبضج ذَاّس ثَز.

اگط ٍاضزکٌٌسُ ًتَاًس ٍخَُ کبفی ثِ  :لطاضزاز تطکیجی )ٍکبلت ٍ لطؼ( زض اػتجبضات اسٌبزی. 2

ثبًک ثطای پطزاذت کبالّبی ٍاضزاتی ثپطزاظز، ثبًک کوک هبلی )لطؼ( ثِ ٍاضزکٌٌسُ ثطای 

تَاًس لطؼ  کٌس. ثسیْی است کِ ایي لطؼ ًویتسَیِ پطزاذت کبالّبی ٍاضزاتی فطاّن هی

ثسٍى ثْطُ ثبضس چَى ثب هبّیت ثبًک سبظگبض ًیست ٍ اگط ّن زض همبثل ثْطُ یب اهتیبظی 

 آیس.  هطکل ضثب پیص هی ،ثبضس

 کارایی-3

زٌّسُ ػولکطز ّبی ًطبىًسجت ،ساضی اسالهی زض اًسًٍعیثب تَخِ ثِ سبذتبض ثبًک

ّبی ثبظضگبًی اسالهی ٍ ٍاحسّبی اسالهی زٍ ثرص هدعای ثبًکساضی اظ ثؼس کبضایی زض ثبًک

 .ّبی ضٍستبیی لبثل ثطضسی استٍ ثبًک

ّبی ثبظضگبًی اسالهی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ًسجت ّعیٌِ ثِ زضآهس: ایي ًسجت ثطای ثبًکالف( 

است زضغس  9/38ّبی ضٍستبیی اسالهی ثطاثط ثب ٍ ثطای ثبًکزضغس  7/91ثطاثط ثب  2014سبل 

افعایص زضغس  9/83ّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ثطای ثبًک 2013ًسجت ثِ سبل  کِ

                                                           
 ثبظضگبًی ًساضز.ثِ ػبم است ٍ اذتػبغی ثِ تدبضت ٍ سٌت ثط ایي اػتمبزًس کِ هضبض اگط چِ هحممبى ٍ ًَیسٌسگبى هؼبغط اّل 1
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ّبی اسالهی  کبّص زاضز. ثٌبثطایي ثبًکزضغس  26/79 ّبی ضٍستبیی،ثطای ثبًک ٍلی

 ّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی زاضتِ است.تطی ًسجت ثِ ثبًکضٍستبیی ػولکطز هٌبست

ّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی زض صکَض ثطای ثبًکًسجت ّعیٌِ ثِ زاضایی: ًسجت ه . أ

زضغس  71/4ّبی ضٍستبیی اسالهی هؼبزل ثب ٍ ثطای ثبًکزضغس  32/8ثطاثط ثب  2014سبل 

ایي زض  ،است زٍ گطٍُ ثبًکی ثب کبّص هَاخِ ضسُثطای ّط  2013ثبضس کِ ًسجت ثِ سبل هی

ثبظضگبًی ٍ  ّبیاظ ثبًکتط ثیص ّبی ضٍستبیی اسالهیثبًک حبلی است کِ زضغس کبّص ثطای

است. ثٌبثطایي ّط زٍ گطٍُ ثبًکی زض اًسًٍعی ثب تَخِ ثِ ایي ضبذع اظ  ٍاحسّبی اسالهی ثَزُ

 اًس.ػولکطز هٌبسجی ثطذَضزاض ثَزُ

ّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی زض ًسجت زضآهس ثِ زاضایی: ًسجت هصکَض ثطای ثبًک . ة

ثبضس هیزضغس  7/12ّبی ضٍستبیی اسالهی ثطاثط ثب ٍ ثطای ثبًک زضغس 07/9ثطاثط ثب  2014سبل 

ثطایي زض ثطای ّط زٍ گطٍُ ثبًکی اظ ضًٍس کبّطی ثطذَضزاض ثَزُ است. ثٌب 2013کِ ًسجت ثِ سبل 

 ساضی اسالهی اًسًٍعی زض اضتجبط ثب ایي ًسجت هٌبست ًجَزُ است.هدوَع ػولکطز ًظبم ثبًک

 

 اضی اسالهی اًسًٍعیکبضایی ًظبم ثبًکس ّبی هطثَط ثًِسجت : 8ًوَدار 

 
 

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 

 نسبت هزینه به درامد بانک های بازرگانی و واحدهای اسالمی

 نسبت هزینه به درامد بانک های روستایی اسالمی



 189                                                                            تحلیل ًظطی الگَی ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی 
 

 

 

 

 
 

 

 گیزیًتیجِتحث ٍ 

ّبی اذیط ضضس ثبالیی زض تَسؼِ اًسًٍعی اظ خولِ کطَضّبی اسالهی است کِ زض سبل .1

هل تطیي ػبساضی اسالهی زاضتِ است کِ هْنذسهبت تأهیي هبلی اسالهی ٍ ثبًک ٍ گستطش

ّبی هجتٌی ثط ّبی ػلوب ٍ هطزم اظ فؼبلیتخوؼیت هسلوبى ظیبز ایي کطَض زض کٌبض حوبیت

کٌبض ایي ػَاهل تأثیطگصاض زض ضضس تأهیي هبلی اسالهی ثب هَاًؼی چَى ثبضس. زضضطیؼت هی

کبضگیطی اثعاضّبی هبلی اسالهی ًَیي ٍ فمساى ًیطٍی اًسبًی هبّط زض ایي ظهیٌِ، ػسم ثِ

 ثبضس.ّوچٌیي سْن کَچک ثبظاض هی
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سّبی کست ٍ ّبی ضٍستبیی، ثبظضگبًی ٍ ٍاحسِ گطٍُ ثبًکساضی اسالهی اظ ًظبم ثبًک .2

هدبظ ثِ  ،است کِ ّط یک اظ ایي ًْبزّبی اسالهی ثط اسبس لبًَى کبض اسالهی تطکیل ضسُ

گَیی ثِ ّبی هتؼبضف ٍ ّوچٌیي پبسداستفبزُ اظ اثعاضّبی ذبغی زض ضاستبی اًدبم فؼبلیت

 ثبضٌس.کٌٌسگبى ثِ ثبًک هی ًیبظّبی هطاخؼِ

ساضی اسالهی اًسًٍعی زض ثرص تدْیع هٌبثغ ثبًکی اهکبى استفبزُ اظ ى ًظبم ثبًکلبًَ .3

زاض هجتٌی ثط اًساظ هجتٌی ثط ٍزیؼِ ٍ هضبضثِ، حسبة هستّبی حسبة زیساضی ٍ پسضٍش

ی تدْیع هٌبثغ اظ لحبػ ّبی هصکَض ثطااست. ضٍش ضا ثطای تدْیع هٌبثغ ثبًکی زازُ هضبضثِ

گَیی ثِ ًیبظّبی زٍ گطٍُ اظ افطازی کِ ثِ زًجبل استفبزُ اظ ٍخَُ  زلیل ػسم پبسد خبهؼیت ثِ

اظ خبهؼیت الظم  ،یبثی ثِ سَز ثبثت ّستٌسذَز زض اهَض ذیطیِ ٍ ّوچٌیي ثِ زًجبل زست

زلیل تَسؼِ للوطٍ ػمس هضبضثِ اظ ًظط فمِ اهبهیِ اظ  زاض ًیست. اظ ًظط هططٍػیت ًیع ثِثطذَض

 ثبضس.ًوی هططٍػیت الظم ٍ کبفی ثطذَضزاض

تَاًٌس اظ یکی اظ ّب ثط اسبس لبًَى هی ، ثبًکضسُ ثطای ترػیع هٌبثغ ثبًکی تدْیع .4

ثب تَخِ . ن، استػٌبع، اخبضُ ٍ لطؼ استفبزُ ًوبیٌسهضبضثِ، هطبضکت، هطاثحِ، سلّبی ضٍش

زلیل  ساضی اسالهی اًسًٍعی ثِظبم ثبًکضسُ ثطای ثرص ترػیع ً ّبی زض ًظط گطفتِثِ ضٍش

گَیی ثِ زضذَاست زٍ گطٍُ اظ خولِ افطازی کِ ثطای تسْیالت تأهیي زض پبسد ًبتَاًی

زًجبل تسْیالت ثطای  وچٌیي تأهیي ًیبظّبی گطٍّی کِ ثِ... ٍ ّ ًیبظّبی ذسهبت ثْساضتی

ثبضس ًبتَاى است. ثٌبثطایي اظ خبهؼیت الظم ٍ کبفی ذطیس سْبم ٍ سبیط اٍضاق ثْبزاض هی

ط هططٍػیت ًیع تٌْب ضٍش هَضز تأهل، تسْیالت هجتٌی ثط ػمس ثطذَضزاض ًیست. اظ ًمغِ ًظ

هضبضثِ است. زلیل آى ًیع تَسؼِ للوطٍ ػمس هضبضثِ ثَزُ کِ اظ هٌظط هطَْض فمْبی اهبهیِ 

 ثبضس.هَضز تأییس ًوی

ساضی اسالهی اًسًٍعی ضبهل اسٌبز اػتجبضی ثبًکی هَضز استفبزُ زض ًظبم ثبًکذسهبت  .5

 اضظی است. ٍاضزات، ضوبًت، هجبزالت

اظ ًمغِ ًظط کبضایی زض سِ ًسجت هؼطفی ضسُ ّعیٌِ ثِ زضآهس، ّعیٌِ ثِ زاضایی ٍ  .6

ّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی ّبی ضٍستبیی اظ زٍ ًْبز زیگط یؼٌی ثبًکزضآهس ثِ زاضایی ثبًک

 اًس. تطی زاضتِػولکطز ثْتط ٍ هٌبست 2014زض سبل  ،کست ٍ کبض اسالهی
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ّبی  ٍیژُ زض عطاحی اًَاع سپطزُ ساضی اسالهی اًسًٍعی ثِعاضی ثبًکتٌَع کبضی ٍ اث .7

تَاًس زض اضتمبی سغح  هی ،ّبی اػغبی تسْیالت زیساضی ثب کبضکطزّبی هرتلف ٍ ضیَُ

 ثبًکساضی ایطاى هفیس ثبضس.
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