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 چکیده
 

 

ها، گسترش تنوع پرتفوی تولیددات و   گذاری در زیرساخت به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایهاست   توانسته مالی اسالمیبازارهای 

و در بسدیاری از   جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار گردند ارائه خدمات بیشتر در راستای

رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکدداری اسدالمی بدا سدر ت      به نظر می. کشورها به بخش مهمی از نظام مالی تبدیل شوند

دهد. در این میان، کشور ایدران از معددود کشدورهایی اسدت کده در آن قدانون        بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه

 تصدویب  از سال سی حدود گذشت بانکداری بدون ربا به تصویب رسیده و بانکداری متعارف در آن جایی ندارد. این در حالی است که با

بانکی ایدران در تحقدق اهدداف بانکدداری بددون ربدا از        ایران و تالش برای حذف ربا، همچنان نظام در ربا بدون بانکداری  ملیات قانون

های موجود در نظام بانکداری بدون ربدا و حرکدت بده سدمت تحقدق       موفقیت الزم برخوردار نبوده است. از این رو، برطرف کردن چالش

کدردن   انکداری اسالمی و فراهمباشد. برای تحقق این مهم، تدوین سند راهبردی ب ای برخوردار می کامل بانکداری اسالمی از اهمیت ویژه

در تدوین سند راهبدردی   کشورها رسد. لذا در این گزارش با بررسی تجارب سایر های الزم برای اجرای آن ضروری به نظر می زیرساخت

دامات هدا، اقد   اندداز، اسدتراتژی   تالش شده است چارچوب کلی، چشدم  افغانستان،و  مالزی، پاکستاناز جمله کشورهای  بانکداری اسالمی

و اجدرای سدند    های محوری بانکداری اسالمی مورد شناسایی قرار گیرد تا از این طریدق فرایندد تددوین    اجرایی برنامه راهبردی و ارزش

  راهبردی بانکداری اسالمی در نظام بانکی ایران تسهیل گردد.

 

 

 افغانستان.و  مالزی، پاکستانکلید واژه: سند راهبردی، بانکداری اسالمی، 

 

                                                           
است که در گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی « تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی در نظام بانکی ایران»این گزارش برگرفته از طرح پژوهشی . ۰

 باشد. در حال انجام می
 پژوهشی، پژوهشکده پولی و بانکی.. کارشناس ارشد 2
 ارشد پژوهشکده پولی و بانکی و دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران. . کارشناس3
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 مقدمه -1

های  تنها بر اساس تجارب حاصل از پیشینه تالش (  نه SBP) ۰توسعه بانکداری اسالمی در پاکستان توسط بانک مرکزی پاکستان

مربوط به بانکداری اسالمی در پاکستان بلکه با استفاده از تجارب دیگر کشورهای جهان همانند مالزی و بحرین که نقش مهمی 

 د، صورت گرفته است. در بخش مالی اسالمی دارن

های پیشین بانک مرکزی پاکستان در رابطه با بانکداری اسالمی، رویکرد اتخاذ  های کنونی و تالش تفاوت اصلی میان سیاست

شده توسط این بانک است. بانک مرکزی پاکستان، بانکداری اسالمی را تنها به  نوان یک مسئله مذهبی یا قانونی در نظر نگرفته 

های بانک مرکزی  آن را به  نوان یک مسئله مدیریت تغییر نیز لحاظ کرده است. این تفاوت در رویکرد، سیاستاست، بلکه 

شود و  کند. همچنین این رویکرد موجب کاهش اختالل در نظام جاری می پاکستان در رابطه با بانکداری اسالمی را تعریف می

 واند در بازار تسری یابد.ت بدون استفاده از ابزار قانونی یا دیکته مذهبی می

های قابل اجرا، مبتنی بر یک چارچوب قانونی مناسب باشد و در  ین موجب رشد بازار  شود سیاست چنین رویکردی با ث می

گوی نیازهای در حال تغییر کاربران باشد. بانک مرکزی پاکستان بر ارایه خدمات  ای منطبق با شریعت گردد و نیز پاسخ به شیوه

اسالمی به کاربران همراه با راهکارهای مدیریت روابط مالی آنان تمرکز پیدا کرده است. این راهکارها، همانند آنچه در بانکداری 

شود، کاربردی و مقرون به صرفه و در  ین حال منطبق با اصول شریعت خواهد بود. بدین منظور الزم  بانکداری متعارف ارایه می

های  اول، یک چارچوب قانونی مناسب که منعطف، بازار محور و منطبق بر بهترین روشاست بر دو  نصر کلیدی تمرکز شود: 

 چندالیه و مورد پذیرش در داخل و خارج باشد. المللی باشد. دوم، یک سازوکار مطلوب منطبق با شریعت که جامع، منعطف،  بین

سالمی اقدام کرده است. برنامه اول مربوط به مقطع بانک مرکزی پاکستان تاکنون چند بار به ارائه برنامه راهبردی بانکداری ا

 2۱۰۸تا  2۱۰۹و برنامه سوم مربوط به مقطع زمانی  2۱۰2تا  2۱۱۸، برنامه دوم مربوط به مقطع زمانی 2۱۰۱تا  2۱۱۱زمانی 

 گیرد. است. در این بخش از گزارش، دو برنامه راهبردی بانکداری اسالمی در پاکستان مورد بررسی قرار می

 

 انداز و اهداف طرح چشم -2

 اولین برنامه راهبردی بانکداری اسالمی 

توسعه بانکداری اسالمی به  نوان انتخاب اول در پاکستان، با قابلیت هدایت صنعت مالی اسالمی در جهان و تسهیل رشد 

هبردی بانکداری اسالمی انداز و اهداف اولین برنامه را ، جزو چشم2۱۰2اقتصادی  ادالنه و دستیابی به اهداف ذیل تا سال 

 رود. پاکستان به شمار می

 درصدی در بازار ۰2دستیابی به سهم  -
کارگیری آنها در تأمین مالی  های شرکتی و خانوار و به توسعه و گسترش برتری محصوالت بانکداری اسالمی در بخش -

 ها های کوچک و متوسط و دیگر بخش خرد، کشاورزی، بنگاه
 ریعتتقویت چارچوب انطباق با ش -
 های جهانی تقویت چارچوب قانونی مطابق با بهترین روش -
 استقرار یک نهاد تخصصی برای توسعه منابع انسانی در صنعت بانکداری اسالمی -

                                                           
1
. State Bank of Pakistan 



 

۳ 

 

 یکپارچه کردن همه  ناصر صنعت خدمات مالی اسالمی -
 های خارجی المللی بانکداری اسالمی و جذب سرمایه تبدیل شدن به بخشی از جامعه بین -

های اسالمی  های تعریف شده در آموزه یگر، بانک مرکزی پاکستان مسئول رشد پایدار بانکداری اسالمی بر اساس ارزشاز سوی د

 ها به شرح ذیل است: است. این ارزش

  دل: مساوات و انصاف -
 ها ا تماد: اطمینان به ارایه برترین -
 درستکاری: راستی و صداقت -
 شفافیت: کیفیت روشن بودن -

المللی و اطمینان از انطباق با شریعت و  های بین ج صنعت بانکداری اسالمی مطابق با بهترین روشلذا توسعه و تروی

 رود. های اولین برنامه راهبردی بانکداری اسالمی به شمار می بودن آن از جمله مأموریت شفاف

 دومین برنامه راهبردی بانکداری اسالمی 

توسعه نظام متمایز و پایدار بانکداری اسالمی بر اساس اصول شریعت به انداز و اهداف دومین برنامه راهبردی شامل  چشم

باشد. در این  دهندگان خدمات مالی اسالمی، خلق ارزش نماید، می کنندگان و ارائه نفعان به ویژه استفاده ای که برای همه ذی گونه

گذاری و  های سیاستی، مقررات د مشورتی )همه برنامهراستا، تعهد )به ارتقای بانکداری اسالمی به جایگاه مطلوب و متمایز(، رویکر

المللی  نفعان داخلی و بین شود(، تشریک مسا ی با ذی نفعان از جمله فقها، بانکداران، مشتریان انجام می ترویجی با مشورت ذی

شفاف و  لنی برای همه  های مشی المللی مالی اسالمی(، شفافیت )خط گذاران، مراجع مالیاتی، موسسات بین )دولت، سایر مقررات

ها و همچنین تسهیل و تسریع در  مشی گذاری( از جمله ارزش بازیگران صنعت( و رویکرد فعاالنه )رویکرد فعاالنه یکپارچه در خط

 رود. های اصلی دومین برنامه راهبردی به شمار می توسعه صنعت بانکداری اسالمی از طریق ذیل از مأموریت

 ی، مقرراتی و انطباق با شریعتالف( تقویت چارچوب قانون

 ب( ترویج مالی اسالمی به  نوان یک نظام متمایز و رقابتی برای رفع نیازهای  موم مردم به خدمات مالی

 های پژوهشی هدفمند برای بررسی بهتر تحوالت بازار پ( برنامه

تی و نوآورانه برای رفع نیازهای المللی به منظور توسعه راهکارهای رقاب نفعان داخلی و بین ت( تشریک مسا ی با ذی

 تامین مالی در اقتصاد واقعی. 

 

 برنامه راهبردی بانک مرکزی پاکستان  -۳

بانک مرکزی پاکستان تاکنون چند بار به ارائه برنامه راهبردی بانکداری اسالمی اقدام کرده است. برنامه اول مربوط به مقطع 

 2۱۰۸تا  2۱۰۹و برنامه سوم مربوط به مقطع زمانی  2۱۰2تا  2۱۱۸طع زمانی ، برنامه دوم مربوط به مق2۱۰۱تا  2۱۱۱زمانی 

 گیرد. است. در این بخش از گزارش، دو برنامه راهبردی بانکداری اسالمی در پاکستان مورد بررسی قرار می

 

  



 

۴ 

 

 

 (2۰12-2۰۰۲)اقدامات )راهبردها( اولین برنامه راهبردی بانکداری اسالمی  -۳-1

گیری  مومی و به صورت جهانی است و در  بی به اهداف مذکور، راهبرد بانک مرکزی پاکستان، مطابق با جهتیا به منظور دست

های قابل ارایه را در نظر خواهد گرفت. پاکستان در فضای بانکداری اسالمی، از برخی   ین حال وضعیت صنعت داخلی و نوآوری

اند. این امر  درصد آنها مسلمان ۴۴میلیون نفر جمعیت دارد که حدود  ۰۶۱های رقابتی برخوردار است. این کشور بیش از  مزیت

های  فرمان شرکت»سازد که پس از اندونزی در جایگاه دوم قرار دارد. با توجه به این حقیقت که  یک بازار داخلی بزرگ فراهم می

ر حال حاضر یک چارچوب قانونی مناسب به منظور توسعه اصول و مفاهیم بانکداری اسالمی اصالح شد، د ۰۴۶2در سال  ۰«بانکی

( در پاکستان وجود دارد NIBAF) 2ای به نام موسسه ملی بانکداری و مالی ها وجود دارد. همچنین موسسه برای توسعه فعالیت

هایی نیز برای ایجاد یک موسسه  شود. در کنار آن تالش های صدور گواهینامه بانکداری اسالمی برگزار می که از طریق آن، دوره

تخصصی آموزش بانکداری اسالمی در حال انجام است. در پاکستان یک سازوکار  ملیاتی جامع منطبق با شریعت وجود دارد که 

 سازد.  یت چارچوب انطباق با شریعت را فراهم میامکان تقو

 یابد: گیرد و حول محورهای کلیدی ذیل گسترش می الذکر را در برمی برنامه راهبردی بانک مرکزی پاکستان مزایای فوق

پذیر و قابل مقایسه با بانکداری اسالمی و در راستای ضوابط شریعت باشند. هدف از این  تشکیل محصوالتی که رقابت -

های توزیع مشابه و در  ین حال  هایی مشابه بانکداری متعارف به کاربران با هزینه مشابه از طریق شبکه امر ارایه قابلیت

آورد که محصوالت و خدمات  رضه شده در بانکداری اسالمی، قابل  منطبق با شریعت است و این اطمینان را پدید می

تری داشته  توانند در معامالت بزرگ مشارکت کنند و رشد سریع سالمی میهای ا اند و بانک مقایسه با بانکداری متعارف

 باشند.
مبتنی بودن بر چارچوب قانونی موجود به منظور وارد کردن معامالت بانکداری اسالمی با حفظ  ناصر مشترک بین دو  -

 های بانکداری اسالمی. سیستم و اضافه کردن  ناصر الزم برای در نظر گرفتن تفاوت
سازوکار انطباق با شریعت و ارتقای موقعیت آن برای پذیرفته شدن در سطح جهانی و در نتیجه کمک به تقویت  -

 بانکداری اسالمی پاکستان برای تلفیق شدن با صنعت بانکداری اسالمی جهانی.
های  ه بخشگذاران و موسسات برای ایجاد بنیانی جهت استقرار چارچوب قانونی یکپارچه در هم هماهنگی با دیگر قانون -

 صنعت خدمات مالی اسالمی.

 ارکان اصلی راهبرد بانکداری اسالمی

به منظور دستیابی به اهداف مذکور و بهبود نقاط قوت، راهبرد بانک مرکزی پاکستان برای ترویج بانکداری اسالمی بر پنج اصل 

 استوار است:

 بسط توسعه بانکداری اسالمی )از جهت وسعت و عمق( -۳-1-1

 بانک مرکزی پاکستان برای توسعه بانکداری اسالمی  بارتند از: های سیاست

 های اسالمی آزادسازی صدور مجوز ایجاد شعب بانک -
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 های توزیع جایگزین به منظور بسط توسعه آنها. های اسالمی در استفاده از کانال تشویق و حمایت بانک -
 پاکستانهای اسالمی در  های اسالمی خارجی برای تاسیس بانک تشویق بانک -
 های تأمین مالی خرد اسالمی اندازی بانک تشویق به راه -
های بانکداری  های متعارف به منظور تبدیل شدن به زیرمجمو ه فراهم کردن محیط الزم برای شعب اسالمی بانک -

 اسالمی
 

 سازوکار قوی انطباق با شریعت -۳-1-2

 گیرد: والً چهار رویکرد اصلی در بیشتر کشورها مد نظر قرار میبه منظور اطمینان از انطباق  ملیات بانکداری با شریعت، معم

 محصوالت استاندارد تعریف شده توسط دولت -
 گذار محصوالت مورد تایید کمیته فقهی نهاد قانون -
 گذار المللی تعیین شده توسط نهادهای قانون محصوالت مبتنی بر استانداردهای شر ی بین -
 شر ی موسسات مالی اسالمیمحصوالت مورد تایید کمیته نظارت  -

دهد که وجود یک چارچوب انطباق با شریعت برای موفقیت  تجربه بیش از سه دهه بانکداری اسالمی در پاکستان نشان می

نفعان بانکداری اسالمی حفظ شود. بانک  گذاران و دیگر ذی صنعت خدمات مالی اسالمی ضرورت دارد و الزم است ا تماد سپرده

المللی  های بین سازوکار جامع و مستحکم چندالیه انطابق با شریعت برقرار کرده که منطبق با بهترین روش مرکزی پاکستان یک

 است.

 سازوکار انطباق با شریعت در بانک مرکزی پاکستان شامل سه جزء است:

 کمیته فقهی بانک مرکزی پاکستان -
 دهنده خدمات مالی اسالمی های ارایه مشاوران فقهی در بانک -
 ها و رهنمودهای مربوط به انطباق با شریعت لعملدستورا -
 بازرسی جهت انطباق با شریعت -

 

های منحصر به فرد معامالت بانکداری  چارچوب قانونی مستحکم و توانمند برای در نظر گرفتن جنبه -۳-1-۳

 اسالمی

منحصربه فرد بانکداری اسالمی های  بدون شک وجود یک چارچوب قانونی مستحکم که منطبق بر بانکداری متعارف باشد و جنبه

را در نظر بگیرد، به منظور توسعه و استقرار بانکداری اسالمی ضروی است. بدین منظور رویکرد بانک مرکزی پاکستان، ایجاد یک 

 چارچوب قانونی مناسب برای بانکداری اسالمی در پاکستان است. البته در این راستا قرار نیست از ابتدا چارچوب قانونی مجزا

تواند مبنای خوبی برای طراحی چارچوب قانونی بانکداری اسالمی  طراحی شود، زیرا چارچوب قانونی بانکداری متعارف نیز می

گذاری بیش از حد در این صنعت، مانع از رشد خالقیت و  قرار گیرد. از سوی دیگر بانک مرکزی پاکستان قصد ندارد با مقررات

از اقدامات و راهکارهای مد نظر بانک مرکزی پاکستان در راستای تدوین چارچوب قانونی نوآوری گردد. در این راستا، برخی 

  بارتند از:

 ها و رهنمودهای مربوط به انطباق با شریعت دستورالعمل -
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 هایی برای تأمین مالی خرد  تأمین مالی بخش کشاورزی انتشار رهنمودهایی -
 (AAOIFI 2و  IFSB۰ای المللی )مانند استاندارده اجرای استانداردهای بین -

 
 سازی از طریق توسعه منابع انسانی ظرفیت -۳-1-۴

های مرکزی و دیگر مراجع قانونی، موسسات مالی،  گذاران، بانک توسعه ظرفیت فکری برای پژوهشگران، دانشگاهیان، سیاست

بندی، مدیران مالی و ... مورد نیاز است. رشد سریع بانکداری اسالمی نیاز به توسعه منابع انسانی الزم  حسابرسان، موسسات رتبه

ه و در واقع این امر یک چالش پیش روی توسعه این صنعت است. زیرا منابع انسانی فعال در تر ساخت برای این بخش را برجسته

های بانکداری متعارف آشنا باشند، بلکه باید از اصول و ضوابط بانکداری اسالمی نیز آگاه باشند و  تنها باید با فعالیت این بخش، نه

به نیروی انسانی با کیفیت به ویژه در زمینه توسعه محصول، مدیریت های بین دو سیستم را درک نمایند. نیاز  بتوانند تفاوت

 شود.  ریسک، حسابرسی و انطباق با شریعت و ... بیشتر احساس می

های موسسات بانکداری اسالمی، نیاز به توسعه منابع انسانی در سطوح  در پاکستان، با توجه به افزایش تعداد شعب و شبکه

اند.  ها و موسسات در مناطق مختلف دنیا، به آموزش مالی اسالمی مبادرت ورزیده برخی دانشگاهمختلف این بخش وجود دارد. 

دهند. با وجود این، بیشتر  هایی در رابطه با بانکداری اسالمی ارایه می ها و آموزش همچنین در پاکستان نیز برخی موسسات دوره

های  مومی در زمینه بانکداری و اقتصاد اسالمی  شتر به آموزشها بر الزامات خاص صنعت تمرکز ندارد، زیرا بی این آموزش

 پردازد. می

به منظور برآورده کردن الزامات صنعت بانکداری اسالمی در سطوح گوناگون، باید یک موسسه تخصصی در پاکستان وجود 

رکزی پاکستان به دنبال ایجاد یک داشته باشد که به امر آموزش در زمینه بانکداری و مالی اسالمی بپردازد. از این رو بانک م

است تا منابع انسانی الزم برای توسعه صنعت را تربیت کند. در گام اول، پژوهش از طریق  3موسسه بانکداری و اقتصاد اسالمی

 بانک توسعه آسیایی برا تعیین نیازهای خاص صنعت در حوزه توسعه منابع انسانی آغاز شده است. 

ها و موسسات آموزشی نیز برای برگزاری  توسط بانک مرکزی پاکستان، الزم است دانشگاهافزون بر ایجاد یک موسسه 

های گوناگونی برای تربیت منابع انسانی مورد نیاز  های آموزشی در زمینه بانکداری اسالمی تشویق شوند تا این صنعت از راه دوره

ش خصوصی در این زمینه وجود دارد. البته باید در  ین مند شود. همچنین نیاز بیشتری برای مشارکت و فعالیت بخ خود بهره

حال به کیفیت آموزش در این موسسات نیز توجه کافی صورت گیرد. بدین منظور یک تیم در بخش بانکداری اسالمی بانک 

تهیه کرده  مرکزی پاکستان، برنامه استانداری برای صدور گواهینامه، مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد در بانکداری اسالمی

است. این برنامه به کمیسیون تحصیالت تکمیلی پاکستان فرستاده شده است تا پس از بررسی و تایید، در موسسات آموزشی 

 پاکستان مورد استفاده قرار گیرد.

 

 توسعه روابط داخلی و خارجی -۳-1-۵

گذاری منطبق با  های سرمایه های دیگری همچون صندوق صنعت مالی اسالمی پاکستان به جز بانکداری اسالمی،  شامل بخش

های بازنشستگی اسالمی و ...  های مدیریت ثروت اسالمی، صندوق اسالمی(، شرکت های تکافل )بیمه شریعت، بازار صکوک، شرکت
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دهند ولی با توجه به اینکه بانک مرکزی پاکستان طی  ین صنعت را تشکیل میاست. گرچه بازارهای سرمایه بخش مهمی از ا

های زیادی برای توسعه بانکداری اسالمی انجام داده است، به  نوان نمایند صنعت مالی اسالمی شناخته  سالیان گذشته، تالش

شوند. از  گذاری می ( قانونSECP) ۰شود. موسسات مالی اسالمی غیربانکی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاکستان می

بخشی در صنعت مالی اسالمی که توسط دو مرجع مجزا و  این رو برای بانک مرکزی پاکستان اهمیت زیادی دارد که مسائل میان

نگرانه  شود، شناساسی کند. بدین منظور برای ایجاد چارچوب قانونی منطبق با شریعت باید دیدگاهی کل گذاری می مستقل قانون

گذاری  ای قانون های مقرراتی جداگانه های مختلف این صنعت با استانداردها و رویه ای که بخش به این صنعت داشته باشد به گونه

گذار، صنعت مالی اسالمی با ریسک شهرت مواجه خواهد  نشود. در صورت نبود هماهنگی و همکاری نزدیک بین دو نهاد قانون

 . گردد دار می شد و ا تبار آن خدشه

 

نفعان داخلی به شرح ذیل  ترین اقدامات و راهکارهای اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی پاکستان در زمینه تعامل با ذی مهم

 است:

 تشکیل انجمن  مومی انطباق با شریعت -
 گذاری و تنظیم مقررات هماهنگی نزدیک در سیاست -
های مالی برای  ارهای مدیریت نقدینگی، محرکفراهم کردن تمهیدات و بسترهای الزم )همانند مسائل مالیاتی، ابز -

 توسعه صنعت(
 

 نفعان بیرونی به شرح ذیل است: های پیش رو در زمینه تعامل با ذی ترین اقدامات و برنامه مهم

در زمینه  3(IDBو بانک توسعه اسالمی ) 2(IRTIهای فنی از موسسه پژوهش و آموزش اسالمی ) دریافت کمک -

 ها و دیگر موضو ات مربوطه. آموزش، پژوهش، همایش
 مالزی. INCEIF۹اجرای آموزش بانکداری و مالی اسالمی در پاکستان با همکاری موسسه  -
 های مرتبط. های کاری و دیگر فعالیت با مشارکت در گروه ۱(IIFMالمللی ) حمایت بازار مالی اسالمی بین -
های مضاربه،  های بیمه، انجمن های مالی اسالمی همانند شرکت موسسات و انجمن های اسالمی و دیگر تشویق بانک -

 با همکاری بورس و اوراق بهادار. ۶(IFSBبورس سهام و ... برای تبدیل شدن به  ضوی از هیئت خدمات مالی اسالمی )
 ی آن. ها و شوراهای فن های کاری، کمیته حفظ رابطه نزدیک با هیئت خدمات مالی اسالمی و گروه -
 های فنی از هیئت خدمات مالی اسالمی در رابطه با مطالعات پژوهشی  دریافت کمک -
های کاری هیئت خدمات مالی اسالمی برای درک بهتر استانداردها و رهنمودها و دیگر  مشارکت فعال در گروه -

 موضو ات  منتشر شده توسط این نهاد.
 به هیئت خدمات مالی اسالمی  های مربوط تسهیل ترتیبات شرکت در جلسات و مالقات -
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 (2۰1۲-2۰1۴اقدامات )راهبرد( دومین برنامه راهبردی بانکداری اسالمی )  -۳-2

برنامه راهبردی صنعت بانکداری »بانک مرکزی پاکستان در آخرین تالش خود برای تحقق بانکداری اسالمی در این کشور، 

کرده است. این برنامه با تمرکز بر مسائل کلیدی، شامل اقدامات الزم برای تهیه « 2۱۰۸تا  2۱۰۹اسالمی در پاکستان برای سال 

بهبود پذیرش همگانی و ترویج بانکداری اسالمی به  نوان یک نظام مجزا و بادوام جهت ارائه خدمات مالی مورد نیاز جامعه به 

انداز، بیانیه  اری اسالمی پاکستان شامل چشموکارها به طور خاص است. برنامه راهبردی بانکد طور  ام و خدمات مورد نیاز کسب

 ها، راهبردها و برنامه  ملیاتی برای مدت پنج سال است. ماموریت، ارزش

 یابد: های کلیدی ذیل تمرکز می راهبردهای اصلی در حوزه

 گذاری؛ تقویت چارچوب حقوقی، مقرراتی، نظارتی، مدیریت نقدینگی، نظام مالیاتی و الف( تقویت محیط سیاست

 چارچوب گزارشگری و حسابداری مالی
ب( حاکمیت و انطباق با شریعت؛ استانداردسازی و هماهنگی اقدامات مربوط به انطباق با شریعت در کنار ایجاد 

 محصوالت و خدمات متمایز بانکداری اسالمی
یش آگاهی درباره مالی نفعان داخلی و بیرونی، افزا سازی؛ تالش برای همکاری و هماهنگی میان ذی پ( آگاهی و ظرفیت

 نفعان سازی در بین ذی اسالمی و ظرفیت

 نفعان سازی محصوالت و شمول مالی با همکاری ذی ت( توسعه بازار؛ انجام اقدامات در زمینه متنوع
 

 گذاری تقویت محیط سیاست -۳-2-1

ی نیز از این قا ده مستثنی نیاز توسعه و رشد هر صنعتی است و صنعت بانکداری اسالم گذاری مناسب، پیش محیط سیاست

 ۰۴۴۱تا  ۰۴۶۱های صورت گرفته در دهه  های زیادی برای توسعه مالی اسالمی شده است. تالش نیست. در پاکستان تالش

شد. با وجود این از اوایل قرن بیست و یکم، بانکداری اسالمی  ۰۴۸۱موجب تبدیل بخش مالی به نظام مالی بدون بهره طی دهه 

، برخی ۰۴۸۱ها در دهه  داری متعارف احیا شد تا دگرگونی تدریجی و بازارمحور ایجاد نماید. از زمان آغاز تالشبه موازات بانک

تکامل بانکداری و مالی  اصالحات در زمینه چارچوب حقوقی و مقرراتی، نظام مالیاتی و ... انجام شد. با توجه به ماهیت روبه

م است تا چارچوب حقوقی، مقرراتی و نظارتی مورد بازبینی مستمر قرار گیرد تا اسالمی در پاکستان و نیز در همه جهان، الز

گوی تغییرات مداوم در مالی اسالمی باشد. بر این اساس، برنامه راهبردی حاضر به مسائل کلیدی و نقاط ضعف در چارچوب  پاسخ

دهد. این برنامه شامل اقداماتی در زمینه  ارائه میپردازد و راهبردها و برنامه  ملیاتی الزم در این رابطه را  گذاری می سیاست

 گذاری، حول محورهای ذیل است: محیط سیاست

 

 الف( چارچوب حقوقی

ترین رکن توسعه و رشد پایدار بانکداری اسالمی، چارچوب حقوقی مناسب است. چارچوب حقوقی فعلی بین بانکداری  مهم

های متعارف و اسالمی  برای بانک ۰۴۶2مصوب  ۰«فرمان موسسات بانکی» کند و متعارف و بانکداری اسالمی تمایز ایجاد نمی
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فرمان »رود یک فصل/بخش جداگانه در  یکسان است. جهت به رسمیت شناختن بانکداری اسالمی در چارچوب حقوقی، انتظار می

ترمیم تامین مالی مصوب ، فرمان ۰۴۱۶، تغییرات ضروری در قانون بانک مرکزی پاکستان مصوب ۰۴۶2مصوب « موسسات بانکی

هایی توسط دولت برای  و قوانین مرتبط دیگر در نظر گرفته شود و تالش 2۱۱۰، فرمان موسسات تامین مالی خرد مصوب 2۱۱۰

 اجرای تغییرات پیشنهادی انجام گیرد.

ات متعارف ارائه هایی برای محصوالت و خدم های جدی آن است که بانکداری اسالمی تا حد زیادی جایگزین یکی از نگرانی

کند، نه اینکه راهکارهای متفاوتی ارائه دهد. به منظور رفع این مشکل، نیاز و تمایل موسسات بانکداری اسالمی به الف( مبادالت 

گذاری و پ( فعالیت به  نوان شرکت مدیریت مضاربه مورد  وکار بانکداری سرمایه واقعی، امالک و کاالهای اساسی ب( کسب

واهد گرفت. در صورت حصول اجماع، به منظور اجرای تغییرات ضروری در چارچوب حقوقی و مقرراتی طی پنج ارزیابی قرار خ

 شود. ریزی الزم انجام می سال آینده، برنامه

 ب( سازوکار جایگزین حل اختالف

اختالف )حکمیت( در  های حل بر است، به همین دلیل در حال حاضر رویه های دادرسی و حقوقی، پرهزینه و زمان معموالً رویه

است. بانک مرکزی پاکستان با همکاری و  ۰«سازوکار جایگزین حل اختالف»حال گسترش است. پاکستان نیز در حال ایجاد 

های فعلی و/یا جدید حل اختالف برای رفع د اوی مربوط به بانکداری اسالمی از طریق ایجاد  نفعان، با موجودیت هماهنگی ذی

 اختالف، همکاری خواهد کرد.سازوکارهای مخصوص حل 

 پ( مقررات و رهنمودها

ضمن در نظر گرفتن ماهیت متمایز و پویای محصوالت و قراردادها در بانکداری اسالمی، بازنگری کاملی در مقررات و رهنمودهای 

ه فعالیت و اختیارات ها انجام خواهد شد تا سطح شفافیت و افشا ارتقا یابد و گستر کنونی به منظور حذف ابهامات و ناسازگاری

های متعارف فراهم خواهد  تر شود. این امر میدان فعالیت صنعت بانکداری اسالمی را در مقابل بانک موسسات مالی اسالمی روشن

های اصالحی برای  های متعارض/خالف قا ده در مقررات کنونی و پیشنهاد سنجه کرد. تمرکز این اقدام بر شناسایی دستورالعمل

 ست. رفع آنها ا

 ت( استانداردهای احتیاطی

المللی و انطابق با آخرین  های بین های مهم مربوط به چارچوب مقرراتی و نظارتی، پذیرش بهترین شیوه یکی از حوزه

المللی منتشر شده توسط  استانداردهای مقرراتی در جهان است. این امر از طریق اقتباس/انطابق استانداردها و رهنمودهای بین

( انجام خواهد شد. بانک مرکزی پاکستان به  نوان یکی از IFSBالمللی همانند هیئت خدمات مالی اسالمی ) ینموسسات ب

کند.  ا ضای موسس هیئت خدمات مالی اسالمی، در حال حاضر نقش فعالی در تدوین استانداردهای این موسسه ایفا می

های حقوقی  صنعت بانکداری اسالمی باید با توجه به چارچوباستانداردهای منتشر شده توسط هیئت خدمات مالی اسالمی برای 

 و مقررات داخلی مورد بررسی قرار گیرد و همراه با اصالحات مناسب )در صورت نیاز( پذیرفته شود.

 2ای ث( رهنمودهای الزم برای موسسات تامین مالی توسعه

دهند. در حال  خدمات مالی با ارزشی در کشور ارائه می ای، بازیگران مهمی در بخش مالی هستند که موسسات تامین مالی توسعه

وکار بانکداری اسالمی از طریق  اندازی کسب های متعارف که مایل به راه های بانک مرکزی پاکستان برای بانک حاضر دستورالعمل

ای  ین مالی توسعهها برای موسسات تام موسسات تابعه یا شعب/پنجره مخصوص هستند، در دسترس است، ولی این دستورالعمل
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ها و رهنمودهای الزم برای  رضه خدمات بانکداری اسالمی توسط این موسسات منتشر  وجود ندارد. بر این اساس، دستورالعمل

 خواهد شد.

 ای ج( منطقی کردن حداقل الزامات سرمایه

های متعارف یکسان  اسالمی و بانکهای  ای ]کفایت سرمایه[ برای بانک در حال حاضر مقررات مربوط به حداقل الزامات سرمایه

های اسالمی به  رضه خدمات بانکداری اسالمی از طریق  ّهای متعارف نیز اجازه دارند در کنار بانک است. همچنین بانک

اندازی یک موسسه تابعه  های تجاری برای راه شعب/پنجره اختصاصی با استفاده از سرمایه موجود خود بپردازند. به  الوه بانک

داری اسالمی،  باید سطح سرمایه خود را به اندازه یک بانک کامالً اسالمی برسانند. بنابراین به منظور فراهم کردن زمینه بانک

های اسالمی، موسسات تابعه بانکداری اسالمی و شعب/پنجره  ای برای بانک فعالیت مسا د، مقررات حداقل الزامات سرمایه

 قی خواهد شد.های متعارف، منط اختصاصی اسالمی بانک

 چ( راهنمای نظارت حضوری

های مرکزی است که نظارت شر ی حضوری در رابطه با  ملیات موسسات بانکداری  بانک مرکزی پاکستان یکی از معدود بانک

دهد. راهنمای نظارت حضوری چندین سال پیش تهیه شده است. با توجه به رشد صنعت از نظر اندازه و  اسالمی انجام می

 روزرسانی راهنمای نظارت حضوری در اولویت خواهد بود. روزرسانی شود. از این رو، به الزم است ابزارهای نظارتی نیز بهپیچیدگی، 

 ح( چارچوب مدیریت نقدینگی

ترین مسائل پیش روی صنعت بانکداری اسالمی از زمان پیدایش آن، نبود یک چارچوب موثر مدیریت نقدینگی است.  یکی از مهم

نفعان داخلی و بیرونی یک چارچوب جامع مدیریت نقدینگی  رود بانک مرکزی پاکستان با همکاری ذی رابطه، انتظار میدر این 

مدت و دسترسی به پنجره  طراحی کند که شامل توسعه بازار پول بین بانکی اسالمی، ابزارها/راهکارهای مدیریت نقدینگی کوتاه

 ری اسالمی باشد.تنزیل منطبق با شریعت برای موسسات بانکدا

 خ( مالیات خنثایی )معافیت مالیاتی(

به منظور فراهم شدن زمینه مسا د، اصالحاتی در قوانین مالیاتی برای تسهیل فعالیت بانکداری اسالمی انجام شده است. با وجود 

ربران بانکداری اسالمی، هایی وجود دارند که نیازمند دقت و بررسی بیشتری است؛ از جمله مالیات خنثایی برای کا این، حوزه

های فدرال  های ثبت و  وارض مالیاتی و اصالحات در قانون مالیات فروش. بانک مرکزی پاکستان با کمک صنعت، با دولت هزینه

های اسالمی و نیز توسعه محصوالت و  و محلی برای حل مسائل مالیاتی به منظور فراهم کردن مالیات خنثایی جهت توسعه بانک

 های اضافی، همکاری خواهد کرد. ق با شریعت بدون تحمیل هزینهخدمات منطب

 گری مالی د( حسابداری و گزارش

گری و حسابداری مالی مبتنی بر معامالت بانکداری و مالی متعارف است، در حالی که بانکداری اسالمی  ساختار کنونی گزارش

های خاص بانکداری و مالی اسالمی،  منظور در نظر گرفتن ویژگیتفاوت زیادی با بانکداری متعارف دارد. بانک مرکزی پاکستان به 

گری مالی برای  جهت انتشار استانداردهای حسابداری و گزارش ۰(ICAPهمکاری نزدیکی با موسسه حسابداران خبره پاکستان )

 صنعت خواهد داشت.
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 حاکمیت و انطباق با شریعت -۳-2-2

های اسالمی است. از این رو استقرار یک سازوکار  ها و در واقع فلسفه وجودی بانک ویژگیترین  انطباق با شریعت یکی از مهم

های اسالمی در چارچوب شریعت، ضرورری است. همچنین الزم است  مناسب حاکمیت شریعت برای اطمینان از فعالیت بانک

ها با شریعت، فراهم شود. بنابراین هر موسسه مالی برای  موم مردم اطمینان و ا تماد الزم درباره انطباق  ملکرد بانک مد نظر آن

وکار خود است. هرگونه  اسالمی نیازمند نظام جامع حاکمیت و انطباق با شریعت در همه سطوح موسسه و در همه مراحل کسب

لیتی نباید بندی شده و سود حاصل از چنین فعا ای که منطبق با شریعت شناخته نشود به  نوان فعالیت غیرمشروع طبقه معامله

جزو درآمد بانک تلقی شود. به  الوه، ریسک  دم انطباق با شریعت در بانک ممکن است منجر به ریسک شهرت شود و ا تماد 

های کلیدی ذیل برای جهت  دار کند. بر این اساس، برنامه راهبردی حاضر، بر حوزه  مومی به نظام مالی مبتنی بر ایمان را خدشه

 و انطباق با شریعت در صنعت بانکداری اسالمی پاکستان تمرکز یافته است:ارتقای چارچوب حاکمیت 

 الف( پذیرش استانداردهای شرعی موسسه حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسالمی

بانک مرکزی پاکستان به منظور استانداردسازی و هماهنگی اقدامات مربوط به انطباق با شریعت در صنعت بانکداری اسالمی این 

های مجاز بانکداری و مالی اسالمی در پاکستان را منتشر کرده است. به  الوه بانک مرکزی  ر، الزامات مربوط به شیوهکشو

در صورت  (AAOIFIپاکستان امکان استفاده از استانداردهای شر ی موسسه حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسالمی )

ها را فراهم کرده است. موسسه حسابداری و حسابرسی موسسات  برخی حوزهدر دسترس نبودن الزامات بانک مرکزی پاکستان در 

کند و  المللی است که استانداردهای حسابداری، حاکمیت شرکتی و شر ی را منتشر می گذاری بین مالی اسالمی یک نهاد مقررات

های گذشته،  مرکزی پاکستان طی سال کنند. بانک دهنده بانکداری و مالی اسالمی از آنها پیروی می بسیاری از کشورهای ارائه

را آغاز کرده است. این فرایند همچنان ادامه دارد و هر استاندارد توسط مشاوران  AAOIFIپذیرش/انطباق با استانداردهای 

شود. بازخور مربوط به هر استاندارد توسط کمیته فقهی بانک مرکزی پاکستان بررسی  فقهی صنعت جهت ارائه بازخور بررسی می

شود. در برنامه راهبردی  شود و استاندارد نهایی بر اساس نیازهای داخلی و شرایط پس از تصویب کمیته فقهی پذیرفته می یم

طی دوره پنج سال آتی به همراه مشاوره با فعاالن صنعت و تایید کمیته  AAOIFIپذیرش و انطباق با استانداردهای شر ی 

 ارد.فقهی بانک مرکزی پاکستان مد نظر قرار د

 ب( انتشار چارچوب جامع حاکمیت شریعت

تقویت انطباق با شریعت، ویژگی متداول چارچوب کلی انطباق با شریعت برای صنعت بانکداری اسالمی است. بدین منظور تعداد 

اضر سهم اند. از آنجا که صنعت بانکداری اسالمی در حال ح های مختلف منتشر شده مقررات مربوط به انطباق با شریعت در زمان

قابل توجهی از بازار را به دست آورده و اندازه و تنوع معامالت مالی، در حال رشد است و در  ین حال پیچیدگی آن بیشتر 

های هر یک از اجزا برای  های مربوط به انطباق با شریعت به طور شفاف شناسایی شوند و مسئولیت شود، الزم است که ریسک می

در این راستا، برنامه راهبردی حاضر، چارچوب جامع حاکمیت شریعت را در نظر دارد که در آن، رسیدگی به آنها مشخص شود. 

نقش و مسئولیت هر یک از اجزا )یعنی هیئت مدیره، مدیریت اجرایی، کمیته نظارت شر ی، سازوکار انطباق با شریعت و 

 حسابرسی شر ی داخلی و بیرونی( به طور شفاف مشخص شود.

 ی و هماهنگی محصوالتپ( استانداردساز

به منظور ارتقای سطح بانکداری اسالمی و تقویت ا تماد  مومی در بانکداری اسالمی، استانداردسازی و هماهنگی محصوالت و 

های اسالمی مجاز تامین مالی  خدمات بانکداری اسالمی ضروری است. بانک مرکزی پاکستان، پارامترهای مختلفی را برای شیوه
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توانند پس از گرفتن تایید مشاور )مشاوران( فقهی خود، محصوالت و خدمات خود را توسعه دهند.  ها می و بانک تعیین کرده است

در برنامه راهبردی به منظور استانداردسازی و هماهنگی محصوالت، بررسی تفصیلی محصوالت و خدمات مهم مد نظر قرار گرفته 

رود این  شود. انتظار می شر ی مربوط به محصوالت و خدمات مهم منتشر می ها و رهنمودهای الزم برای الزامات و دستورالعمل

 مرحله، پذیرش  مومی و ا تماد به بانکداری اسالمی در جامعه را بهبود بخشد.

 داری در موسسات مالی اسالمی ت( رهنمودهای عملیات/محصوالت خزانه

های مهم این صنعت به ویژه در  داری اسالمی یکی از چالشّهای بانک  رضه گستره کاملی از محصوالت و خدمات در همه حوزه

داری با واحدهای پول داخلی و خارجی از جمله در تامین مالی تجاری و محصوالت بین بانکی است.  زمینه  رضه محصوالت خزانه

گرفته نیز از همگرایی  در حال حاضر صنعت بانکداری اسالمی در مراحل گوناگونی از توسعه محصوالت قرار دارد و اقدامات صورت

رود با اجرای برنامه راهبردی حاضر، طراحی و انتشار رهنمودها و/یا مقررات الزم در زمینه  الزم برخوردار نیست. انتظار می

 های اسالمی، موجب استانداردسازی و ایجاد هماهنگی در صنعت شود. داری بانک خزانه

 در معامالت بانکداری اسالمی« عدو»و « هبه»، «نمایندگی»ث( محدودیت استفاده از 

)قول( هرچند منطبق « و د»)هدیه( و « هبه»، «توافق نمایندگی با مشتری»های صورت گرفته در صنعت مانند  برخی از فعالیت

 اند. به منظور تقویت ا تماد  مومی به بانکداری و مالی اسالمی، الزم است از این ساختارها ، ولی مورد انتقاد جدی با شریعت

 شود با همکاری صنعت، استفاده از این ساختارها در پنج سال آینده به حداقل برسد. بینی می فاصله گرفته شود. پیش

 

 سازی آگاهی و ظرفیت -۳-2-۳

های  هرچند صنعت بانکداری اسالمی طی دهه گذشته رشد قابل توجهی داشته است، ولی کمبود آگاهی  مومی یکی از نگرانی

دهد که  توجه به فعالیت صنعت به موازات بانکداری متعارف، پارادایم کنونی محصوالتی را ارائه می اصلی صنعت است. با

وبیش شبیه بانکداری متعارف است و این امر موجب ایجاد ابهام و پدید آمدن تصور نادرست  پیامدهای تجاری و اقتصادی آن، کم

شود. بنابراین به منظور افزایش همکاری و هماهنگی، آگاهی و  جامعه میاز بانکداری اسالمی و تمایز آن با بانکداری متعارف در 

نفعان جهت ایجاد متمایز و قابل پذیرش ساختن بانکداری اسالمی در جامعه، اقدامات ذیل در برنامه  سازی در بین ذی ظرفیت

 راهبردی مد نظر قرار گرفته است:

 نفعان الف( همکاری و هماهنگی میان ذی

هیت تکاملی مالی اسالمی و مسائل متعدد پیش روی صنعت، وجود یک سازوکار موثر همکاری و هماهنگی میان با توجه به ما

گروه مشورتی بانکداری و مالی »نفعان کلیدی، جهت استمرار رشد آن ضروری است. بر اساس برنامه راهبردی حاضر،  ذی

های اسالمی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار  ز بانک( تحت رهبری بانک مرکزی پاکستان و نمایندگی اIBFCG) ۰«اسالمی

( و غیره تشکیل خواهد شد. این گروه مسئول طراحی و اجرای ICAP(، موسسه حسابداران خبره پاکستان )SECPپاکستان )

 راهبردهای توسعه بانکداری و مالی اسالمی در پاکستان خواهد بود.

ند یک بازار سرمایه اسالمی و صنعت بیمه اسالمی فعال و کارا است. در این پایدار صنعت بانکداری و مالی اسالمی نیازم رشد

گذاران  راستا انجمن مشترک بانک مرکزی پاکستان و کمیسیون بورس و اوراق بهادار پاکستان، به منظور همکاری میان مقررات

واهد گرفت. همچنین همکاری و هماهنگی الزم ها برای توسعه صنعت به طور فعال مورد استفاده قرار خ افزایی تالش دو بازار و هم
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گذاری و  موجب تقویت محیط مقررات IRTIو  IFSB ،IIFM ،AAOIFIالمللی مالی اسالمی همانند  با موسسات بین

 سازی در صنعت خواهد شد. وکار و ظرفیت کسب

های فنی و فکری به  کمکبه منظور ایفای نقش فعال در مالی اسالمی و داشتن تخصص و منابع کافی در این زمینه، 

شود. همچنین بانک مرکزی پاکستان با همکاری موسسه ملی  وارد در  رصه بانکداری و مالی اسالمی ارائه می کشورهای تازه

های مرکزی و  المللی از بانک کنندگان بین ای را برای مشارکت های آموزشی ویژه (، برنامهNIBAF) ۰بانکداری و مالی اسالمی

کند.  می سایر کشورها به ویژه کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس و کشورهای آسیای مرکزی، طراحی و ارائه میهای اسال بانک

المللی برای فعاالن بانکداری  ( این موسسه به  نوان یک گواهینامه بینIBCC تالش خواهد شد تا گواهینامه بانکداری اسالمی )

 اسالمی مطرح شود.

 ب( ایجاد آگاهی

وکار آن، یکی از دالیل اصلی ابهام و تصور نادرست درباره مالی  آگاهی و شناخت مالی اسالمی و الگوی  ملیات و کسبکمبود 

ای خواهد  سازی در سطح صنعت و موسسات تمرکز ویژه اسالمی بوده است. از این رو برنامه راهبردی پیش رو، بر افزایش آگاه

ای نیز از طریق مطبو ات،  ین بردن ابهامات و تصورات نادرست، کمپین رسانهداشت. به منظور ترویج مالی اسالمی و از ب

سازی و آشنایی با مالی اسالمی و مفهوم تجاری و  های آگاه های الکترونیکی و دیجیتال تقویت خواهد شد. همچنین نشست رسانه

ها و  بازرگانی داخلی، قضات، وکال، دانشگاه های های متعارف و بانک مرکزی پاکستان، اتاق اقتصادی آن برای مدیران ارشد بانک

المللی شاخص در  های فقها و فعاالن داخلی و بین ها و سخنرانی المللی دوساالنه، نشست غیره برگزار خواهد شد. همایش بین

لی اسالمی نشان شود تا پاکستان را به  نوان یک کشور پیشرو در زمینه ترویج بانکداری و ما مراکز اصلی مالی اسالمی برگزار می

 دهد.

 پ( ظرفیت سازی

های تخصصی و  سازی در صنعت بانکداری اسالمی یکی دیگر از اجزای اصلی برنامه راهبردی است. در این راستا آموزش ظرفیت

د سازی مد نظر قرار خواه المللی به منظور ارتقای آموزش و اقدامات ظرفیت نفعان داخلی و بین تقویت همکاری و هماهنگی با ذی

ای حسابداری مانند موسسه حسابداران خبره پاکستان  وکار و موسسات حرفه های کسب گرفت. رابطه با موسسات به ویژه دانشکده

(ICAP( و موسسه حسابداران صنعتی پاکستان )ICMAPبه منظور تشویق و تسهیل برگزاری دوره )  های اقتصاد، بانکداری و

 هد شد.مالی اسالمی در موسسات آنها تقویت خوا

ها و امکانات آموزشی به صورت انفرادی یا با همکاری و مشارکت موسسات  های اسالمی با ارتقای برنامه همچنین بانک

رود بر اساس برنامه راهبردی، فقها و ناظران شر ی دانش خود در زمینه مالی،  آموزشی تقویت خواهند شد. به  الوه انتظار می

سازد تا معامالت طراحی شده و محصوالت  حسابرسی و ... را ارتقا دهند. این امر آنها را قادر میداری، حسابداری و   ملیات خزانه

های معتبرتری ارائه دهند. همچنین همکاری با موسسات آموزشی شر ی  مالی را به طور اثربخش ارزیابی کنند و فتواها و دیدگاه

 های تخصصی آنها مد نظر قرار دارد. بخشی از برنامه های مربوط به بانکداری و مالی به  نوان برای ارائه دوره

سازی توسط موسسه ملی بانکداری و مالی اسالمی، ارائه دوره گواهینامه  به منظور افزایش اقدامات مربوط به ظرفیت

و  شود موسسه ملی بانکداری و مالی اسالمی، خبرگان بینی می بانکداری اسالمی به صورت خودآموز اجرا خواهد شد. پیش

ها را به شکل کتاب، سخنرانی دیداری/شنیداری، تمارین و ... منتشر  کارشناسان صنعت با همکاری یکدیگر محتوای آموزشی دوره
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های آموزش از راه دور توسط  نمایند تا از این طریق امکان خودآموزی به شکل آسان و اثربخش فراهم شود. همچنین دوره

و دیگر موسسات، تسهیل خواهد شد. به  الوه موسسه ملی بانکداری و مالی اسالمی موسسه ملی بانکداری و مالی اسالمی 

های  های اسالمی به همراه اجرای دوره های سطوح میانه و پیشرفته بانکداری اسالمی را برای مدیران میانی و ارشد بانک دوره

لمللی در رشته بانکداری و مالی اسالمی برگزار ا تربیت مدرس برای تقویت متخصصان صنعت و فقهای شر ی به  نوان اساتید بین

 خواهد کرد.

 

 توسعه بازار -۳-2-۴

صنعت بانکداری اسالمی، در توسعه راهکارهای رفع نیازهای اقتصادی، راه درازی را پیموده است. با وجود این، هنوز هم در زمینه 

صنعت، برنامه راهبردی حاضر، اقدامات گوناگونی را   رضه محصوالت و توسعه آنها محدودیت وجود دارد. به منظور ارتقای سطح

 سازی محصوالت و توسعه شمول مالی مد نظر دارد. اقدامات راهبردی کلیدی در این زمینه به شرح ذیل است: برای متنوع

 سازی محصوالت الف( متنوع

طراحی محصوالت نوآورانه جهت به منظور حفظ شتاب رشد در صنعت و ارائه محصوالت متنوع، نیاز به تمرکز پژوهش برای 

هایی جهت طراحی محصوالت تامین مالی مسکن بر  گویی به نیازهای مختلف جامعه ضروری است. بدین منظور تالش پاسخ

دهد بلکه جذابیت زیادی  تنها پذیرش بانکداری اسالمی را افزایش می های ثابت یا متغیر انجام خواهد شد. این امر نه اساس نرخ

گذاران خواهد داشت و با کاهش اقساط، انگیزه آنان برای افزایش سهم مالکانه بیشتر  ان مسکن در آینده و سپردهبرای متقاضی

ای منتفع خواهد شد و  خواهد کرد. بانک نیز به خاطر افزایش قیمت امالک به طور معمول و در نتیجه کسب منفعت سرمایه

های الزم برای تامین مالی این محصوالت باید به طور جداگانه تجهیز  سپردهگذار نیز بازده بیشتری به دست خواهد آورد.  سپرده

 گذاری به شکل مجزا باقی بماند. های سرمایه ای که نظام پرداخت و سپرده شود به گونه

 شود، در انتفاد اصلی فعلی به پارادایم بانکداری اسالمی آن است که از محصوالت مبتنی بر بدهی بیش از حد استفاده می

ها دارند. از این رو در برنامه  حالی که محصوالت مبتنی بر سهم مالکیتی مانند مشارکت و مضاربه، نقش اندکی در سمت دارایی

 شود، طراحی و توسعه محصوالت مبتنی بر مشارکت و مضاربه با همکاری صنعت افزایش یابند. راهبردی تالش می

ر توسعه کشور دارد و مالی اسالمی راهکارهای پایداری در زمینه  رضه ها، اهمیت زیادی د تامین مالی پروژه و زیرساخت

کند. در این رابطه رهنمودهای سیاستی برای انتشار صکوک  صکوک پروژه و زیرساخت برای بخش دولتی و خصوصی ارائه می

 خاص پروژه یا زیرساخت طراحی خواهد شد.

 ب( شمول مالی

ای داشته است. با وجود این هنوز  ]در پاکستان[، رشد قابل مالحظه 2۱۱2در سال  صنعت بانکداری اسالمی از زمان احیای آن

هم بیشتر تمرکز آن در مناطق شهری و نیمه شهری است که دسترسی بیشتری به خدمات مالی وجود دارد. بخش بزرگی از بازار 

درصد باالی متقاضیان مذهبی، درصد جمعیت کشور دسترسی به بخش مالی ندارد(، در حالی که  ۸۱بکر است )بیش از 

دهنده ظرفیت بالقوه تقاضا برای بانکداری اسالمی در کشور است. از این رو بانک مرکزی پاکستان و صنعت برای توسعه  نشان

هایی که به خدمات مالی دسترسی ندارند یا دسترسی محدود دارند )به ویژه مناطق کشاورزی  شبکه خود به مناطق/بخش

 هزینه و تامین مالی خرد(، همکاری خواهند کرد. های کوچک و متوسط، مسکن کم روستایی، بنگاه
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 پ( تامین مالی کشاورزی

های کوچک و متوسط، در توسعه اقتصاد نقش مهمی دارد، ولی در حال حاضر جزو  بخش کشاورزی نیز همانند بخش بنگاه

بانکداری اسالمی به طور خاص، مغفول واقع شده است. با در هایی است که از سوی صنعت بانکی به طور  ام و موسسات  بخش

درصد تسهیالت  ۰۱ها یا  درصد سپرده ۱رود حداقل  نظر گرفتن ظرفیت این بخش و حمایت بانک مرکزی پاکستان، انتظار می

 )هر کدام که بیشتر باشد(، برای تامین مالی بخش کشاورزی اختصاص یابد.

 و متوسطهای کوچک  ت( تامین مالی بنگاه

های کوچک و متوسط در کاهش بیکاری و تداوم رشد را برجسته ساخت. بانک مرکزی پاکستان،  بحران مالی اخیر اهمیت بنگاه

های اسالمی را به منظور تقویت مقررات و تسهیل پژوهش برای طراحی محصوالت برای این بخش حمایت خواهد کرد و  بانک

دهد که  ر برای یافتن ظرفیت بالقوه این بخش ترغیب خواهد نمود. برخی مباحث نشان میصنعت را برای استفاده از خبرگان بازا

های کوچک و متوسط به دلیل حساسیت مذهبی، تمایل بیشتری به محصوالت بانکداری اسالمی  موسسات فعال در بخش بنگاه

رود صنعت  در برنامه راهبردی انتظار میگذاری و افزایش دسترسی این بخش به خدمات بانکی،  دارند. با تقویت محیط مقررات

های کوچک و متوسط  درصد از تسهیالت )هر کدام که بیشتر باشد( را به بخش بنگاه ۰۱ها یا  درصد از سپرده ۱بانکداری اسالمی 

 اختصاص دهد.

 درآمد ث( تامین مسکن برای افراد کم

یت بالقوه زیاد آن، در صنعت بانکداری مغفول مانده است. درآمد بخش دیگری است که با وجود ظرف تامین مسکن برای افراد کم

شود. بخش مالی  هزار واحد به آن افزوده می 3۱۱میلیون واحد مسکونی انباشته در پاکستان وجود دارد که هر سال  ۴٫۱تعداد 

 ۰2تا  ۰۱ی غیررسمی کند، در حالی که بخش مال رسمی کشور، تنها یک تا دو درصد معامالت مسکن را در کشور تامین مالی می

کند. بانک مرکزی پاکستان در برنامه راهبردی در نظر دارد، با همکاری و هماهنگی  درصد این معامالت را تامین مالی می

 های اسالمی را برای توسعه این بخش تشویق نماید. های آزمایشی، بانک ها و اجرای پروژه نفعان، متمرکز کردن پژوهش ذی

 سالمیج( تامین مالی خرد ا

محور  تامین مالی خرد اسالمی، ظرفیت بسیار زیادی برای حمایت فقرا از طریق ارائه خدمات مالی به آنان دارد. ماهیت دارایی

شود.  های تامین مالی اسالمی، مانع از سوء استفاده مشتریان از تسهیالت و افزایش بیش از حد بدهکاری آنان می بودن شیوه

آی که رهنمودهای تفصیلی برای این  مالی خرد اسالمی در پاکستان، کامالً مسا د است به گونه محیط مقرراتی توسعه تامین

سازی، همکاری  صنعت در دسترس است. بر اساس برنامه راهبردی، حمایت کافی از صنعت تامین مالی خرد اسالمی برای ظرفیت

 ایشی برای توسعه این بخش، انجام خواهد شد.های آزم نفعان مختلف، تمرکز پژوهش و اجرای طرح و هماهنگی میان ذی

 چ( سهم بازار

 ۰۱با توجه به متوسط نرخ رشد ساالنه صنعت بانکداری اسالمی طی دهه گذشته و افزایش دامنه شمول مالی، دستیابی به سهم 

ری شده است. همچنین گذا درصدی از کل صنعت بانکی و دو برابر کردن تعداد شعب در پنج سال آینده، در برنامه راهبردی هدف

 ّهای متعارف باشد. های اسالمی حداقل همانند بانک های بانک رود طی برنامه راهبردی نسبت تسهیالت به سپرده انتظار می

 های جایگزین ارائه خدمات ح( کانال

برای موسسات بانک مرکزی پاکستان متعهد به فراهم کردن محیط مناسب برای رشد فراگیر از طریق ایجاد چارچوب سیاستی 

المللی تمرکز  تازگی بر بخش مالی در بازار داخلی و بین های جایگزین ارائه خدمات به بانکی جهت ارتقای شمول مالی است. کانال
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شود که پیش از این، از دسترسی به بخش  هایی می ها و ارائه خدمات مالی به بخش ها موجب کاهش هزینه یافته است. این کانال

اند. پاکستان جزو کشورهایی است که رهنمودهای جامعی برای بانکداری همراه و بانکداری مجازی دارد و  همالی محروم بود

های محروم و دور از  توانند از این رهنمودها برای استفاده از سازوکارهای نوین برای دسترسی به بخش های اسالمی می بانک

ها،  مق و گستره تحت  نیز تاکید شده که صنعت با ورود در این زمینهمند شوند. از این رو در برنامه راهبردی  خدمات بهره

 پوشش خود را افزایش دهد.
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 مقدمه -1
ای است که مدیریت سیاسی آن به رغم وجود سه نژاد ماالیو، چینی و هندی  ، جامعه آینده مالزی جامعه2۱2۱انداز  در طرح چشم

مرتبه واالیی بوده و تحکیم و توسعه جامعه بر اساس همگی در اتحاد بسر می برند و از جهت ا تقادات، مذهب و اخالقیات، آزاد و در 

دموکراسی مالزیایی که متکی بر اجماع و اجتماع است، موجب  زت و سربلندی کشور و الگویی برای کشورهای در حال توسعه خواهد 

نده به تمدن  لمی و فن ای با اقتصادی پیشرفته و رقابتی و کمک کن بود. اما از جهت مدیریت اقتصادی جامعه آینده مالزی جامعه

ها در  ها و هندی )داخلی( اقتصادی  ادالنه با توزیع  ادالنه ثروت و تنظیم مشارکت ماالیوها، چینی آوری دنیاست و ویژگی دیگر آن

 .پذیر است اقتصاد کشور و تأمین رفاه مردم نه حول دولت و فرد که حول یک سیستم خانوادگی قوی و انعطاف

ت برای ایجاد طبقه متوسط قومی و فعال کردن مالیوها در اقتصاد کشور و حذف شکاف طبقاتی با ایجاد به  بارتی دیگر دول

اقتصادی رقابتی و متکی به بخش صنعتی و صنایع تولیدی وسیع و بعد کشاورزی نوین و خدمات کارا به بخش خصوصی، طی راهبرد 

کشور به  نوان موتور رشد اقتصادی کشور به توسعه صادرات توجه جدی  با الگوبرداری از ژاپن، با کمک سیستم بانکی "شرکت مالزی"

کرده و دولت همچنین با سیاست آزادسازی اقتصادی یا حذف و تسهیل مقررات به ایجاد زیرساختها و وضع قوانین و مقررات و 

 .خصوصی سازی شرکتهای دولتی و کاهش نقش و حجم دولت در اقتصاد کشور پرداخته است

و طرح جامع بخش مالی مالزی پس از چندین دهه تجربه رشد باال و در زمان قرارگیری مالزی در آستانه یک مرحله از این ر

شود. برنامه اول طرح  ساله تقسیم می ۰۱اندازی گردید. طرح راهبردی بخش مالی مالزی به دو برنامه  جدیدی از توسعه یافتگی راه

و شناسایی  ناصر کلیدی و  -که از الزامات حرکت اقتصاد به سمت توسعه یافتگی است -( به معرفی ساختار مالی2۱۰۰-2۱۱۰جامع )

، بیمه، داریهای مختلفی از جمله بخش بانک پردازد و بخش گیری زیربنای آن جهت توسعه آتی اقتصاد کشور می ضروری اصالح و شکل

ساله دوم  ۰۱گیرد. برنامه راهبردی  عه مالی را در بر میهای جایگزین تأمین مالی و نهادهای توس فل، روشابانکداری اسالمی و تک

تکیه بر بخش خصوصی و حرکت در مسیر نوآوری و با ( یک برنامه استراتژیکی است که مسیر آتی نظام مالی مالزی را 2۱۰۰-2۱2۱)

رای اولین برنامه جامع، نرخ رشد متوسط کشاند. مالزی پس از اج هایی با ارزش افزوده باالتر به تصویر می وری بیشتر و ایجاد فعالیت بهره

پذیری و  مالزی از نظر تنوع، رقابت بانکداری اسالمیدر بخش مالی تجربه نموده و در این دوره، نظام را درصدی  ۴٫3ساالنه 

های مالی،  های نهادی، توسعه زیرساخت ایجاد ظرفیت الوه بر این، با پذیری از رشد قابل توجهی برخوردار گردیده است.  انعطاف

طیف وسیعی از محصوالت و خدمات مالی  توانسته استمالزی  در نظام بانکداری اسالمی،اصالحات مقرراتی و استفاده باال از تکنولوژی 

 .نمایدارایه  را به مشتریان

به  نوان پیشرو در تأمین مالی -تبدیل کشور  فتگی ویا توسعه بر (2۱2۱تا  2۱۰۰سال )کشور  سند )برنامه( راهبردیدومین 

و اهمیت ویژه به  ، تأمین مالی اسالمینماید. در این برنامه، نظام مالی المللی تأکید می بین مالی اسالمی )قطب( به یک مرکز -اسالمی

قتصادی مالزی به ارمغان خواهد ثبات مالی نقش کلیدی در تحریک و برجسته نمودن مناطق جدید با رشد باال و تسهیل در تحول ا

ها و اقداماتی فراگیر و قابل تحمل را دربردارد. بطوریکه این برنامه به  برای توسعه و رشد مالزی، برنامه مذکورداشت. برنامه راهبردی 

. این امر مستلزم منجر خواهد گردید و نظام بانکداری اسالمی پذیری و پویایی بخش مالی ظهور یک اکوسیستم مالی با افزایش رقابت

هایی در جهت ارتقای دسترسی به خدمات مالی، تشویق به توسعه نهادهای مالی، تولیدات و بازارهای  سازی استراتژی پیاده

باشد. در  المللی می ای مالزی و ارتباطات بین کننده در راستای توسعه منابع جدید رشد داخلی و همچنین رشد شتابان منطقه تسهیل

 الوه بر این، توسعه توانایی صنعت و ثبات مالی به دارد و اهبردی، رشد بخش مالی با رشد حقیقی اقتصاد ارتباط تنگاتنگی این برنامه ر
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شده در نظام مالی طی  های ایجاد  نوان یک  امل کلیدی در تحقق اهداف بخش مالی در اولویت برنامه فوق قرار دارد. پیشرفت

 رای رشد آتی و توسعه نظام مالی در ده سال آینده را فراهم نموده است. های الزم ب های اخیر، زیرساخت دهه

 

 انداز و اهداف طرح  چشم -2

 پذیر و رقابتی،  پویا، انعطاف بانکداری اسالمینظام یک به وجود آوردن  -
 ، در حوزه بانکداری اسالمی و نظام مالی کنندگان و بازار تجاری افزایش توانایی پاسخ به تقاضای باالی مصرف -
 المللی ایجاد مالزی به  نوان یک قطب مالی اسالمی بین -

 SME۰های خرد و  الخصوص برای بنگاه افزایش دسترسی به تأمین مالی  لی -
 های تکنولوژیکی تطبیق و هماهنگی با پیشرفت -
 های اقتصادی سانات چرخهسازی، آزادسازی و نو های ناشی از جهانی توانایی مقابله با چالش -
های مختلف مالی مورد نیاز برای شکل گیری زیربنایی  دستیابی به یک بخش مالی باثبات، کارا و موثر از طریق ایجاد بخش -

 مستحکم و باثبات 
 

 بندی اجرای طرح زمان -۳

 : تعریف شده استطرح جامع بخش مالی مالزی طی یک دوره هشت تا ده ساله در سه فاز ذیل 

هایی جهت گسترش ظرفیت و توانایی موسسات و نهادهای بانکی  سال(: در این فاز بیشترین تمرکز بر شناسایی اقدامات و روش 3) ۰فاز

 باشد. داخلی به منظور استحکام بخش مالی می

و موسسات داخلی و  پذیری میان نهادها سال(: این فاز کاهش نقش دولت در بازار داخلی و تالش به منظور افزایش رقابت ۹) 2فاز

 نماید. فعاالن خارجی را دنبال می

المللی  هایی جهت پیوستن به بازار بین سال(: پس از گذشت هفت سال از اجرای طرح، در این مرحله بررسی و شناسایی روش 3) 3فاز

 خود قرار خواهد گرفت.    ( و معرفی فعاالن جدید داخلی و خارجی در بازار رقابتی نوظهور را در برنامه کاربانک )جهانی شدن

 

 برنامه راهبردی بانک مرکزی مالزی -۴

سهم صنعت بانکداری  و دار و قابل توجهی درتوسعه بخش تأمین مالی اسالمی بوده است های معنی های اخیر شاهد گام مالزی در سال

زادسازی نظام مالی اسالمی، مالزی توانسته است. با افزایش آ یافتهدرصد از کل صنعت بانکی کشور افزایش  22درصد به  ۶اسالمی از 

المللی پیشرو در تأمین مالی اسالمی تبدیل گردد. به طور کلی، کشور مالزی با داشتن بزرگترین بازار صکوک  است به یک قطب بین

ست بسیاری از جهانی و به  نوان یک مرکز برجسته سرمایه اسالمی، مدیریت وجوه اسالمی و بانکداری اسالمی و تکفل توانسته ا

 پردازند را به سمت خود جذب نماید. المللی کلیدی که به ارائه خدمات و تولیدات مالی اسالمی می های مالی بین گروه

                                                           
1.
 Small and medium-sized enterprises 

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_and_medium-sized_enterprises
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المللی  و توسعه محاورات جهانی به منظور تسهیل در همگرایی قوانین و استانداردهای شریعت بین ءبر این، مالزی بر ارتقا  الوه

( و  بنگاه مدیریت نقدینگی IFSBالمللی از جمله هیأت خدمات مالی اسالمی ) گیری نهادهای بین متمرکز شده و به طور فعال در شکل

، مرکز همچنین ارتقای ثبات مالی نظام مالی اسالمی مشارکت نموده است. به  نوان تالشی در راستای ۰(IILMالمللی ) اسالمی بین

های مهم نظام مالی مالزی به شمار  المللی به  نوان یکی از بخش بین یبا تبدیل شدن به یک مرکز مالی و تجار 2مالی در البوآن

سازی محصوالت مالی و ارزش معامالت  ن، متنوعهای اخیر، شاهد توسعه پیوسته این مرکز در تعداد فعاال رود. بطوریکه طی دهه می

های  برترین بانک ازالمللی  نهاد مالی بین ۹۱۱شرکت و  ۸۱۱۱بیش از  باالمللی البوان  ، مرکز بین2۱۰۱باشیم. در پایان سال  می

ارائه  واز خدمات مالی  در ایجاد طیف وسیعی، مرکزاین . است  شناخته شدهکشور جهان  ۰۱۱های بیمه در بیش از  المللی و شرکت بین

با تصویب قانون خدمات و اوراق اسالمی البوآن سال فعالیت نموده و راهکارهای مالی در هر دو سطح تأمین مالی اسالمی و متعارف 

 نقش مهمی را ایفا نماید.فل و مالی اسالمی ااز جمله تک های کلیدی بخش و تأمین مالی اسالمیتوانسته است در توسعه  2۱۰۱

پذیری،  اندازی بلندمدت )ده ساله( جهت گسترش رقابت با چشم راراهبردی  ، دو برنامه3(BNMین راستا، بانک مرکزی مالزی )در ا

و در راستای حمایت از رشد و  در حوزه بانکداری اسالمیبا تأکید بر افزایش ظرفیت بخش مالی  پذیری بخش مالی کارایی و انعطاف

   .تغییرات اقتصاد داخلی طراحی کرده است

 

 (2۰11-2۰۰1اقدامات اولین برنامه راهبردی مالزی ) -۴-1

 بانک مرکزی مالزی، اولین برنامه راهبردی خود را حول پنج بخش ذیل اجرا نموده است.

 بخش بانکی -۴-1-1

باشد.  ای برخوردار می سازی بخش مالی از جایگاه ویژه مالی اقتصاد داخلی و متنوع بخش بانکی به  نوان یکی از منابع مهم تأمین

پیشرفت و توسعه سیستم بانکی کشور، به خصوص نهادها و موسسات بانکی داخلی جهت تسریع و حمایت از رشد اقتصادی، ضروری 

 رسد.  به نظر می

 گردد. می تعریفسه فاز ذیل نظر در بخش بانکی تحت  داف موردجهت دستیابی به اههای بانک مرکزی مالزی  اقدامات و سیاست

در این مرحله بر معیارها  که اول: هدف اصلی تحول بخش بانکی، توسعه و قدرتمند نمودن نهادها و موسسات بانکی داخلی است فاز

های مالی  های افزایش توانایی و قابلیت نهادهای بانکی داخلی، ایجاد محیطی مناسب جهت شکوفایی نهادها و بهبود زیرساخت و مقیاس

 د یافت.نتمرکز خواه

ظرفیت و توانایی نهادهای هایی برای گسترش تدریجی حوزه  ملکرد فعاالن خارجی در کشور  الوه بر افزایش  دوم: ایجاد زمینه فاز

 پذیری بیشتر. بانکی داخلی جهت رقابت

 سوم: پرداختن به مسأله جهانی شدن و معرفی معیارهایی جهت ورود به رقابت جهانی و آزادسازی بخش بانکی.  فاز

 

                                                           
1
 International Islamic Liquidity Management Corporation 

2
 Labuan International Offshore Financial Centre 

3
 Bank Negara Malaysia 

 

http://www.zawya.com/company/profile/11011900/International_Islamic_Liquidity_Management_Corporation/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_Negara_Malaysia
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 باشد. ذیل میترین اقدامات و راهکارهای اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی مالزی برای تحول بخش بانکی کشور به شرح  مهم

توسعه استانداردها و معیارهای ارزیابی صنعت جهت بهبود  ملکرد نهادها و موسسات بانکی داخلی از طریق؛ بهبود مدیریت  -

 ها به مشتریان.  ریسک، بررسی، تجزیه و تحلیل میزان مطلوبیت مشتریان و شفافیت در ارایه آمارهای مالی و  ملیاتی بانک

و  مختلفهای  آموزش نیروی انسانی متخصص در بخش ،از طریق به کارگیری تجربیات سایر کشورهاباالبردن سطح آگاهی  -

 استفاده از بانکداری و تجارت الکترونیک. 

 زدایی و افزایش کارایی بخش مالی مقررات -

 های مدیریتی جهت بهبود مسأله حاکمیت شرکتی اندازی کمیته راه -

 ها  های بازرگانی به منظور هموارکردن محدوده فعالیت های مسکن و بانک تر نمودن قوانین و مقررات در زمینه وام ساده -

دهندگان مسکن در جهت ایجاد یک  و وام 1های خرید و فروش بورس اوراق بهادار های بازرگانی و شرکت تشویق به ادغام بانک -

 گذاری بزرگ. بانک سرمایه

جویی در مقیاس هزینه، درآمد و ارتباط مشتری از طریق منطقی نمودن  ملکرد میان نهادهای مالی و  صرفه حداکثر رساندنبه  -

 غیرمالی

 حمایت بلندمدت از سهامداران جهت رشد صنعت بانکی -

 های مجازی های بانکی جهت انجام فعالیت صدور مجوزهای جدید به گروه -

 والت میان نهادها و موسسات بانکیایجاد نوآوری در ارائه محص -

 پذیری کنندگان و افزایش رقابت گذاری جهت حمایت از مصرف های قیمت حذف محدودیت -

های  های موجود از قبیل بانک فراهم کردن تسهیالت بیشتر جهت همکاری، تحقیق و توسعه با بخش مالی از طریق ادغام شرکت -

 به شرکت مالی واحد. تجاری، بازرگانی و شرکتهای تأمین مالی 

 فلابانکداری اسالمی و تکبخش  -۴-1-2

. استفل در نظر گرفته اهای خاصی جهت توسعه آینده بانکداری اسالمی و تک ، استراتژیاولین برنامه راهبردیدر بانک مرکزی مالزی 

خواهد کرد. طرح جامع بانکداری اسالمی و ای تبدیل  ها، مالزی را به یک مرکز )قطب( مالی اسالمی منطقه که این استراتژی به طوری

 شود: فاز ذیل اجرا می 3فل تحت اتک

های بیمه  های بانکداری اسالمی )داخلی( و شرکت هایی با برنامه های  ملیاتی و نهادی، شناسایی بالقوه بانک تقویت زیرساخت :۰فاز 

 واجد شرایط

های بانکداری اسالمی و صنعت  پذیری،  بروزرسانی زیرساخت یش رقابت: صدور مجوزهای جدید برای فعاالن واجد شرایط، افزا2فاز 

 بیمه تکفل برای افزایش  ملکرد و کارایی

 : آزادسازی تدریجی و ایجاد یک زیرساخت کارا و موثر و در نتیجه افزایش استانداردهای  ملکرد3فاز 

 

 باشد: به شرح زیر می در برنامه راهبردی بانک مرکزی مالزی بخش بانکداری اسالمی و تکافلاقدامات اجرایی و پیشنهادات مربوط به 

 افزایش ظرفیت رسمی و نهادی از طریق: -

 الگوبرداری(  ۰ای معرفی یک برنامه ارزیابی مقایسه( 

                                                           
1
 -Stockbroking Companies 
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 افزایش دانش )تکنولوژی( و تجربه 

 های مدیریتی نیرومند اندازی گروه راه 

 2خصوصی اسالمی های بدهی سازیایجاد انگیزه جهت ایجاد اوراق بهادار  

 توسعه زیربنای مالی از طریق: -
 های اسالمی جهت افزایش رقابت  افزایش تعداد بانک 

 فلاافزایش تعداد اپراتورهای ) ملگرهای( بیمه تک 

 افزایش  مق بازار مالی اسالمی 
 توسعه چارچوب مقرراتی از طریق: -

 سازی چارچوب مقرراتی بانکداری اسالمی  قوی 

  فلاچارچوب مقرراتی بیمه تکبهبود 

 یک ساختار قانونی کارا و موثر ایجاد 

 ایجاد یک رژیم )نظام( مالیاتی مطلوب 

 بخش بیمه -۴-1-۳

های جهانی و  بایستی همگام با پیشرفت های بانک مرکزی مالزی، تغییرات ناشی از اجرای برنامه راهبردی و طرح تحول می در سیاست

د تا بطور قابل توجهی منجر به افزایش استانداردهای  ملکرد صنعت بیمه مالزی گردد. پس از اجرای طرح المللی باش استانداردهای بین

های  پذیر در برابر ناپایداری اندازهای بلندمدت، جهت حمایت از رشد اقتصادی و انعطاف تحول، صنعت بیمه به  نوان یک منبع موثر پس

های مدیریتی، ایجاد نوآوری در  المللی و روش گر تطبیق با بهترین واحدهای تجاری بینباشد. از سوی دی بازار و فشارهای رقابتی می

های رقابتی و ایجاد تسهیالت بیشتر برای آنها، ارائه باالترین استانداردهای  کنندگان در قیمت طیف وسیعی از خدمات برای مصرف

یابی به یک صنعت بیمه مطلوب  خواهد نمود. از این رو جهت دست ای و در نهایت بیشترین سودآوری و کارایی را ایجاد اخالقی، حرفه

 گردد. فاز ذیل خالصه می 3اقدامات و پیشنهادات بانک مرکزی، در 

های بیمه داخلی به توسعه  ها و قابلیت پذیری بیشتر در مدیریت و با هدف ایجاد توانایی کننده با انعطاف ، شرکت بیمه۰در فاز 

های جذب منابع خارجی از جمله اقدامات  زدایی و حذف محدودیت پردازد. به طوریکه تحت این فاز، مقررات یها و تکنولوژی م مهارت

 رود. آن به شمار می

، به ایجاد نوآوری از طریق آزادسازی تدریجی 3های الزم جهت بهبود  ملکرد صنعت و در فاز  به تقویت و توسعه انگیزه 2در فاز 

 پردازد.  می

 نهادات در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی مالزی در برنامه راهبردی جهت توسعه صنعت بیمه  بارتند از:اقدامات و پیش

 اداره  ملیات از طریق اینترنت برای کلیه فعاالن بازار -

 ایجاد تسهیالت بیشتر برای محصوالت بیمه  مر در بلند مدت -

 ای ها جهت ایجاد شعبات بیمه محدودیتافزایش انگیزه جهت ایجاد و رشد بانک بیمه و حذف  -

 معرفی مشاوران مالی مستقل -

                                                                                                                                                                                                 
1

- benchmarking programme 
2
- private debt securities 
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 اجازه فروش محصوالت تکافل )بیمه اسالمی( به فعاالن واجد شرایط -

 گذاری محصوالت بیمه  مومی زدایی در قیمت مقررات -

 های بیمه شده قانونی شرکت افزایش حداقل سرمایه پرداخت -

 بهبود  ملکرد از طریق باالبردن سطح نظارت و ایجاد مقررات مناسب  -

 گذاری های سرمایه حذف محدودیت -

 های بیمه  دادن مجوز به نهادها و موسسات مالی و غیر مالی جهت خریداری مستقیم شرکت -

 باز نمودن صنعت بیمه اتکایی برای رقابت خارجی -

 

 ای نهادها و موسسات مالی توسعه -۴-1-۴

ای، ادامه یابد. این نهادها  های نهادهای مالی توسعه پس از اجرای طرح جامع بخش مالی کشور مالزی، انتظار بر این است که پیشرفت

های توسعه جامعه از طریق ایجاد موسسات مالی خصوصی به منظور رفع احتیاجات اقتصاد در  نقش قابل توجهی در شناسایی استراتژی

ای بر افزایش ظرفیت  های بانک مرکزی مالزی جهت بهبود کارایی موسسات و نهادهای مالی توسعه از این رو، سیاستحال تغییر دارند. 

 گردد.  ای و بهبود چارچوب نظارتی متمرکز می نهادهای مالی توسعه

 

 اقدامات مطرح شده در این زمینه  بارتند از:

 ی توسعهتعریف شفافی از مراکز استراتژیک و نقش نهادهای مال -

 افزایش توانایی های نهادها و ساختار  ملیاتی -

 بهبود مقیاسهای  ملکرد -

 معرفی یک چارچوب سیستماتیک و منظم به منظور منابع یابی وجوه -

 حمایت از نهادهای مالی توسط دولت -

 تقویت حاکمیت شرکتی -

سعه و به دنبال آن ایجاد اداره نظارتی و مقرراتی جهت تأسیس یک چارچوب قانونی در زمینه مقررات و نظارت نهادهای مالی تو -

 تقویت نظارت نهادهای مالی توسعه

 های جایگزین تأمین مالی   روش -۴-1-۵

وری باال، نیازمند منابع مختلف تأمین مالی از طریق صنایع و  ملیات جدید  یابی به اقتصادی در حال رشد با خدمات و بهره دست

پذیر مالزی با وجود شروع به کار  گذاری ریسک باشد. صنعت سرمایه وع ریسک در این زمینه نیز قابل توجه میباشد. به طوریکه موض می

، همچنان در مراحل ابتدایی توسعه قرار گرفته است. از این رو جهت توسعه ۰۴۸۹پذیر در سال  گذاری ریسک اولین شرکت سرمایه

باشد. شناسایی اهمیت این صنعت به  بر دانش و تکنولوژی برتر قابل توجه میبیشتر، حرکت به سمت مراحل بعدی توسعه با تأکید 

های اخیر دولت مالزی از طریق ایجاد محیطی مطلوب برای  های جایگزین تأمین مالی موجب گردیده که در سال  نوان یکی از روش

 های این حوزه به حمایت از آن اقدام نماید. انجام فعالیت



 
 

2۴ 

 

پذیر  بارتند از؛  گذاری ریسک شده توسط دولت و بانک مرکزی مالزی جهت توسعه صنعت سرمایه معیارهای مختلف معرفی

های مالیاتی )معافیت مالیاتی(، نقش بخش خصوصی در توسعه این صنعت و  اختصاص وجوهی خاص برای این صنعت، باالبردن انگیزه

ی مالزی، صندوق توسعه منابع انسانی و توسعه طرح جامع های کلی از جمله تأسیس شرکت توسعه تکنولوژ حل ای از راه مجمو ه

 باشد. اقتصادی دانش محور می

 

 پذیر به شرح ذیل است: گذاری ریسک های بانک مرکزی در برنامه راهبردی جهت توسعه صنعت سرمایه اقدامات و سیاست

 رینگیتمیلیون  ۱۱۱تأسیس یک مرکز بزرگ و صندوق خاص این صنعت با ارزشی به میزان  -

 پذیر اسالمی گذاری ریسک تأسیس وجوه )صندوق( سرمایه -

 گذاری در مالزی های سرمایه افزایش منابع تأمین مالی و فرصت -

 های تجاری و خدماتی بیشتر، پیشرفت تکنولوژی و توسعه ساختار و برنامه آموزشی برای گیرندگان وام اندازی شبکه راه -

 مرکز تحقیق و توسعه در این زمینه به  نوان یک منبع اطال اتی جامع و فراگیر اهمیت به بخش کشاورزی و تأسیس -

های استقراض از طریق  اندازی سازوکار توزیع ریسک جهت معرفی انواع ریسک به نهادها و موسسات مالی و کاهش هزینه راه -

 های شرکت بیمه حمایت

 مرکز مالی فراساحلی بین المللی البوآن    -۴-1-۶   

های تجاری در مالزی است. البوآن در  ترین لنگرگاه کشتی تجاری و اقتصادی و همچنین  میق ره البوآن یکی از مراکز بین المللیجزی

شود و به  بارتی پایتخت  کنار کوآالالمپور و پوتراجایا، یکی از سه قلمرویی است که مستقیما توسط دولت فدرال مالزی اداره می

ست. در واقع، در آینده این مکان نه تنها مرکزی به منظور رونق خدمات مالی فراساحلی، بلکه نقش جامع و استراتژیک تجاری مالزی ا

 موثری در بازار مالی داخلی خواهد داشت. 

 گردد: های بانک مرکزی مالزی در اولین برنامه راهبردی در سه فاز ذیل خالصه می اقدامات و سیاست

 شتر فعاالن مالی و  ملیات اجرایی در مرکز مالی بین المللی از طریق:، پیشرفت و متنوع سازی بی۰فاز  -

 المللی فعال توسعه یک مرکز مالی فراساحلی بین 

 بررسی قوانین و مقررات موجود جهت ا طای تسهیالت بیشتر در مرکز تجاری 

  مطلوبتطبیق میان بازار و شوراهای مشورتی جهت ایجاد یک نظام مالیاتی سودمند و محیط تجاری 

 های  ملیاتی  کاهش هزینه 
 ، توسعه پیشرفت بانکداری اسالمی و خدمات تکافل از طریق:2فاز  -

 المللی، تأسیس یک  تقویت تأمین مالی و بانکداری اسالمی و بیمه اسالمی )تکافل( از طریق توسعه بازار مالی اسالمی بین

و افزایش ظرفیت مرکز مالی  IOFC۰بازا مالی مشورتی مطابق با قوانین شریعت، افزایش تعداد فعاالن اسالمی در 

 یمه اسالمی )تکافل( المللی فرا ساحلی البوآن جهت توسعه خدمات ب بین
 

 ، توسعه و قوی سازی بازار سرمایه، تجارت الکترونیک و فعالیت های فر ی)کمکی( از طریق:3فاز  -

                                                           
1
. International Offshore Financial Center 
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  المللی البوآن گسترش بازار بورس مالی بین 

 ۰های ارتباطی )درگاه( تجارت الکترونیک گسترش شبکه 

 ارهای اقتصادی تکمیل کننده )مکمل(های مرکز مالی البوآن از طریق توسعه معی کردن ظرفیت ماکزیمم 

 

 (2۰2۰-2۰11اقدامات )راهبرد( دومین برنامه راهبردی بانکداری اسالمی ) -۴-2

توسط  (2۱2۱تا  2۱۰۰سال )کشور  سند )برنامه( راهبردیدومین به دنبال تحوالت ایجاد شده ناشی از اجرای اولین سند راهبردی، 

 مالی اسالمی )قطب( به یک مرکز -به  نوان پیشرو در تأمین مالی اسالمی-تبدیل کشور  و یافتگی بانک مرکزی مالزی با هدف توسعه

 باشد:  ساختار این برنامه راهبردی به شرح زیر می تدوین گردید.المللی  بین

 

 مالزی انداز بخش مالی چشم  
 افزوده باال  ارزشدرآمد و با و اقتصادی تحول برای ایجاد بخش مالی ضروری برای های  ویژگیمعرفی  -

 سازی چارچوب نظارتی و مقرراتی  قوی 
 ایجاد ثبات از طریق  ملیات حاکمیت شرکتی قوی و مدیریت ریسک 
 های سیستماتیک ایجاد چارچوب مدیریت بحران وسیع و توانایی در مقابله با شوک 
 شدن، پویایی، تنوع، یکپارچگی  همگرایی رقابتی 

 2۱2۱سال ترسیم ساختار بخش مالی مالزی در  - 

 المللی ای و بین توسعه ارتباطات مالی منطقه 
 المللی  ای و بین های مالی منطقه همگرایی -
 المللی کردن تأمین مالی اسالمی بین -
 تقویت ثبات نظام مالی 

 تقویت رژیم نظارتی و مقرراتی -
 افزایش استانداردهای  مدیریت ریسک و حاکمیتی -
 ابزارهای توسعه نظام مالی 

 الکترونیک برای کارایی بیشتر اقتصادیهای   پرداخت -
 ها برای حمایت از بخش مالی پویا توسعه مهارت -

نمودن مناطق  ابزارها و تخصصی ،المللی تأمین مالی اسالمی با ارتباطات قوی، تنوع فعاالن گیری مالزی به  نوان یک قطب بین شکل

در برنامه دوم راهبردی )تحول( برشمرد که مالزی  اسالمی مالیبخش انداز  چشمتوان به  نوان  را میهای رقابتی مختلف  با مزیت

ای و  اهمیت ویژه نهادهای مالی موجود و ظهور طیف جدیدی از نهادهای مالی با تمرکز بر توسعه ارتباطات مالی منطقههمواره بر 

المللی و  ای و بین های مالی منطقه همگرایی. در این میان، توسعه ارتباطات مالی از دو طریق تقویت گردد میالمللی بازتعریف  بین

 .باشد پذیر می المللی کردن تأمین مالی اسالمی امکان همچنین بین

                                                           
1
. e-commerce gateway 
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های بانک مرکزی مالزی در دومین برنامه راهبردی بانکداری اسالمی  اقدامات و سیاستانداز )اهداف(  یابی به این چشم جهت دست

 باشد. به شرح ذیل می

مرزی موثر و کارا از طریق مجمو ه جامعی از ابزارهای مالی نوآور اسالمی که توسط گروه متنو ی از ایجاد جریانات مالی  -

 گردد. فعاالن ارایه می
الملل از طریق ترتیبات وجوه ارزی خارجی با هزینه موثر که توسط  ایجاد فضای رقابتی در ارتباط با تقاضای تجارت بین -

 باطات موجود مورد حمایت و افزایش خواهد یافت.بازارهای مالی اسالمی نقدشونده و ارت
بایستی مالزی به  نوان یک مرکز مرجع در زمینه تأمین مالی اسالمی شناخته و مکانی برای توسعه دانش و مدیریت  -

 استعدادهای دانش تأمین مالی اسالمی در نظر گرفته شود.
 المللی مالزی به طور استراتژیک    های بین افزایش پروفایل -

 

  بارت است از: المللی کردن تأمین مالی اسالمی برای بینراهبردی برنامه دومین ارایه شده در  اهبردهایر

 و تکافلاسالمی  بسط توسعه بانکداری -۴-2-1   

بهترین افزایش تنوع فعاالن صنعت مالی اسالمی داخلی به منظور حمایت از طیف وسیعی از تولیدات و خدمات مالی و در نتیجه ایجاد 

 منافع برای مالزی از طریق:
 های ویژه صدور مجوزهای بانکداری اسالمی جدید برای نهادها و موسسات با تخصص -
 المللی واجد شرایط های اسالمی بین های تجاری بانک توسعه دامنه فعالیت -

 

 های میان فعاالن بازار مالی نامه افزایش کارایی بازار به واسطه ایجاد تسهیالتی در استفاده از اسناد استاندارد و موافقت
 های استاندارد  پذیری با مستندات و شیوه افزایش انطباق -
 های تسهیالتی استاندارد برای ابزارهای بازار مالی نامه توسعه و تولید مجمو ه جدیدی از موافقت -

 

 المللی فل بیناحفظ موقعیت مالزی در البوآن به  نوان یک مرکز تک
المللی برای ایجاد  فل در مالزی و ایجاد انگیزه در کارگزاران بینااندازی  ملیات تک المللی برای راه بینتشویق فعاالن  -

 فلابخش تک
های مرکز  از طریق گسترش انگیزهبیمه اسالمی فل برای توسعه تولیدات اگذاری بیشتر کارگزاران تک تشویق به سرمایه -

 (MIFCالمللی اسالمی ) مالی بین
 فل به  نوان ابزار مدیریت ریسک در معامالت مالی اسالمی    اه از تکتوسعه استفاد -

 المللی( )بین های اسالمی صندوق توسعه -۴-2-2   

 های اسالمی و صنعت مدیریت ثروت با همکاری مقامات مربوطه از طریق: حمایت از رشد صندوق
مشارکت بیشتر و جابجایی استعداد به صنعت المللی برای جذب  های اسالمی بین حمایت از مدیران وجوه و صندوق -

 داخلی
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دهنده خدمات مالی  های احتیاطی مناسب برای فعاالن بانکداری اسالمی ارائه ایجاد محیطی سودمند با اقدامات و روش -

 با ارزش افزوده باال
 ها و ابزارهای مدیریت دارایی و ثروت حمایت از تأسیس و توسعه کانال -
 پذیری اجتما ی از طریق نهادهای مالی اسالمی حوزه مسئولیت ،گذاری ر اصول سرمایهافزایش یکپارچگی وسیع د -
 نمودن طیف وسیعی از خدمات ای در مالزی برای فراهم تسهیل در ایجاد و توسعه فعاالن خدمات فر ی حرفه -

 بازار پول و سرمایه اسالمی و تقویت بازار صکوک توسعه -۴-2-۳
 توسعه بازارهای پول اسالمی، بورس و سرمایه از طریق: افزایش پویایی و توجه ویژه به

 توسعه تولیدات جدید برای تسهیل معامالت ریپوی اسالمی و رفع مشکالت ابزارهای موجود -
 توسعه طیفی از ابزارهای اسالمی هجینگ مورد پذیرش جهانی -
 های مبادله ارزی های سرمایه گذاری مستغالت و صندوق حمایت از توسعه شرکت -
 گذاری در بازار سرمایه اسالمی )واحد ارزی(   ق ناشران مالزی برای ارائه تولیدات سرمایهتشوی -

  
 ارتقای مشارکت فعال در انتشار و مبادله صکوک )اوراق اسالمی(

 های وابسته به دولت تسهیل در انتشار منظم و قانونی صکوک توسط دولت و شرکت -
 ها های دولتی برای تلمین مالی پروژه شرکت انتشار اوراق مشارکت در سرمایه توسط دولت و -
 های دولتی  گذاری اسالمی توسط دولت و شرکت افزایش تعهدات و اختیارات سرمایه -

 تقویت چارچوب قانونی -۴-2-۴
 افزایش  مق و تحرک بازارهای مالی اسالمی با ایجاد یک محیط مالیاتی و مقرراتی )نظارتی( مناسب و سودمند

شده( برای حمایت از  های مطلوب )تضمین های نقدشونده و وثیقه ارزی مناسب به  نوان داراییشناسایی ابزارهای  -

 نقدینگی
 ایجاد شرایط و فضای مناسب برای انتشار اوراق بهادار ارزی اسالمی  -

 

 قوانین و مقررات بانکداری اسالمی در کشور مالزیتقویت 
مرکزی در امور مربوط به  ملیات بانکداری اسالمی نهادها و  ارائه مشاوره به بانکجهت  هیأت مشورتی شریعتایجاد  -

 های تکفل بیمه
 ها و موسسات تکفل و تأمین مالی  ها و تفسیرهای شر ی بانک سازی و هماهنگی در برداشت یکسان -
سسات های ارائه شده توسط مو تجزیه و تحلیل و ارزیابی انطباق  با شریعت محصوالت و تولیدات جدید و یا طرحانجام  -

 بانکی و موسسات تکفل
 توسط بانک مرکزی مالزی 2۱۰3تصویب قانون خدمات مالی اسالمی سال   -

 

 های قضایی )اختیارات قانونی( مختلف افزایش ارتباطات مالی میان حوزه
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 های قانونی های استراتژیکی با دیگر حوزه توسعه همبستگی -
 برای ارائه تسهیالت مالی تجاریتشویق به مشارکت بیشتر نهادها و موسسات مالی اسالمی  -
 الملل تشویق  نهادها و موسسات مالی اسالمی به افزایش ترتیبات بانکداری بین -
 ای نهادهای مالی اسالمی قوی حمایت و تشویق به حضور منطقه -
 تجاری البوآن و نهادهای مالی برای افزایش وجوه در چندین واحد ارزی نفوذ در ساختار -

  اخلی و خارجیتوسعه روابط د -۴-2-۵
 های موجود در بازارهای مالی اسالمی سازی پتانسیل بهینه

 های کلیدی مدیریت نقدینگی السیال به  نوان زیرساخت المللی و بورس سوق حمایت از مرکز مدیریت نقدینگی بین -

 المللی موجود های بین افزایش ظرفیت صکوک در برابر شاخص -

 های مالی اسالمی گذاری انواع مختلف دارایی ان مرجع و برای پیشنهاد قیمتهای بازار به  نو حمایت از توسعه شاخص -

های  های قضایی و بررسی استفاه از انواع مختلف کاالها به  نوان دارایی برقراری ارتباط با بازار بورس کاال در دیگر حوزه -

 اساسی )زیرخط( 
های منطبق بر شریعت در  های بورسی و تجارت دارایی شرکتالمللی برای  توسعه مالزی به  نوان الگوی )نقشه راه( بین -

 دیگر سازمان های نظارتی   همکاری با

 توسعه مالزی به  نوان مرکز مرجع برای معامالت مالی اسالمی
 ایجاد یک نهاد ) ضو( قانونی مشخص به  نوان متخصص و مرجع نهایی مسائل شریعت   -
المللی در  ( به منظور تبدیل به نخستین مرکز تحقیقاتی بینISRA) المللی شریعت تقویت دانشگاه تحقیقاتی بین -

 زمینه تأمین مالی اسالمی و شریعت
 ترین مرجع در توسعه تولیدات و خدمات مالی اسالمی کارگیری پارامترهای شریعت به  نوان مهم توسعه و به -
 الملل برای همبستگی بیشتر انجمن مشاوران شریعت  شناخت مسایل بین -
 المللی نظام قانونی مالزی برای شناسایی معامالت مالی اسالمی بین توسعه -
 و مقرراتی در زمینه تأمین مالی اسالمی     تقویت چارچوب نظارتی -

 

 های بیشتر جهانی و همبستگی در توسعه صنعت مالی اسالمی ارتقای همکاری
 ای گسترده ی جهانی و منطقهها ایجاد جریانات اطال اتی در تأمین مالی اسالمی برای ساختن همگرایی -
 خصوصی و توسعه شبکه ارتباطی میان مالزی و دیگر مراکز مالی در جهان  -دولتی  تشویق به همکاری بخش -

 توسعه منابع انسانی و دانش مالی اسالمی  -۴-2-۶
 افزایش دانش مالی اسالمی از طریق برنامه گسترده توسعه استعداد

 های تأمین مالی اسالمی برای صنعت مالی اسالمی نامهتوسعه استانداردها و ا تبارات بر -
های آموزشی ساختاریافته و حمایت از آن در راستای تسهیل در درک مفاهیم تخصصی تأمین  معرفی گسترده برنامه -

 مالی اسالمی
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 میآموختگان شریعت برای مشاغل حوزه تأمین مالی اسال سازی دانش های آموزشی تخصصی برای آماده برنامه معرفی -
 

 های کلیدی چالش -۵

های اخیر، نظام مالی مالزی،  لی الخصوص موسسات و نهادهای بانکی داخلی و  به دنبال رشد شتابان صنعت مالی جهانی در سال

های تکنولوژیکی با فشارهای زیادی روبرو  پذیری، نوآوری و پیشرفت یابی به کارایی بیشتر، رقابت های بیمه به منظور دست شرکت

رود. از این رو  باشند. از سوی دگر توسعه زیربنای مالی و ایجاد تسهیالت و حمایت از این توسعه امری اجتناب ناپذیر به شمار می می

 روی این صنعت مالی  بارتند از: های کلیدی پیش ترین چالش مهم

د شکاف  میق در  ملکرد وجود پیشرفت های تکنولوژیکی روزافزون جهانی در خدمات مالی و مشکالت ناشی از وجو -

متناسب صنعت با این پیشرفت ها. از این رو نهادها و موسسات مالی جهت رقابت در این محیط جدید نیازمند به 

 سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید می باشند.
 پایین بودن کارایی و بهره وری نهادها و موسسات داخلی. -
 مشکالت ناشی از : -

 جهانی و تخصصی شدن -

 گذاری بیشتر در تکنولوژی یهسرما -

 های مالی ناکافی بودن زیرساخت -

 های  ملیاتی باالبودن هزینه -

 ۰تهاجمی های جبران و تصحیح به کارگیری ساختارهای سازمانی و موسسات جدید و مدل -
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 مقدمه -1

تواند موجب کاهش تعداد افرادی گردد که در حال حاضر بنا بر  قاید مذهبی، از نظام بانکی  توسعه بانکداری اسالمی در افغانستان می

گری  گیری از وجوهی که در حال حاضر خارج از حیطه بانکداری قرار دارد، واسطه تواند با بهره کنند. بانکداری اسالمی می استفاده نمی

تواند  طح کشور بهبود بخشیده زمینه دسترسی به ا تبار را برای افراد محروم از این خدمات فراهم سازد. همچنین میمالی را در س

شود و اصل  موجب تعمیق نقدینگی در بازارهای مالی افغانستان شود. در بانکداری اسالمی بر اساس اصول شریعت اسالم  مل می

نفی مواردی همانند ربا است. مضاربه، مشارکت، مرابحه و اجاره از جمله قراردادهای مورد محوری در آن مشارکت در سود و زیان و نیز 

سال قبل در قرآن کریم و سنت  ۰۹۱۱استفاده در نظام بانکداری اسالمی هستند. اصول بانکداری اسالمی نوظهور نیستند، بلکه بیش از 

 السالم( تعیین شده است.  معصومین ) لیهم

قابل استفاده در بانکداری اسالمی، صکوک )اوراق بهادار اسالمی( است. به موازات توسعه اقتصاد و انتشار اوراق  از جمله ابزارهای

تر شود. یکی از  یافته تر و توسعه گیری یک بازار اسالمی  میق تواند موجب شکل ها، استفاده از صکوک می بهادار تجاری توسط بنگاه

 نستان، نحوه توسعه صحیح و تدریی بانکداری اسالمی به موازات بانکداری متعارف است.های پیش روی بانک مرکزی افغا چالش

ها و ایجاد نظام  ( به منظور تحقق ثبات قیمت۰3۴2تا  ۰3۸۸نخستین برنامه راهبردی بانک مرکزی افغانستان برای دوره پنج ساله )

ته شد. در برنامه راهبردی بانک مرکزی افغانستان، پنج اصل مالی مستحکم تدوین شد و در آن به بحث بانکداری اسالمی نیز پرداخ

ها، اثربخشی  گری مالی، تسریع ارتقای ظرفیت راهبردی تدوین شده است که  بارتند از: بهبود اثربخشی سیاست پولی، تعمیق واسطه

 مدیریت اطال ات و ارتقای حاکمیت شرکتی.

انداز، بیانیه ماموریت و اهداف کلی و اختصاصی و  های محوری، چشم وین ارزشهای موجود، به تد در این برنامه پس از تبیین چالش

فعالیت های راهبردی بانک مرکزی افغانستان پرداخته شده و در آن مسیر و جهت حرکت این بانک در مقطع زمانی منتهی به سال 

 تشریح شده است.  ۰3۴2

 

 انداز و اهداف طرح چشم -2

شمسی تاسیس شد. با وجود اینکه بانک مرکزی  افغانستان توسط  ۰3۰۸ان محمدظاهر شاه، در سال بانک مرکزی افغانستان به فرم

، مسجل شد. طبق مفاد قانون بانک مرکزی 2۱۱۹قانون اساسی مصوب سال  ۰2حکومت تاسیس شد، استقالل آن در حکم ماده 

پول ملی کشور، تنظیم سیستم مالی و تسهیل رشد  ( رسالت این بانک  بارت است از: ارتقا و حفظ ثبات ارزش2۱۱3افغانستان )

 اقتصادی از رهگذر اسجاد نظام بانکی و ا تباری سالم. 

 ماموریت بانک مرکزی افغانستان  بارت است از تأمین ثبات پولی و ایجاد یک سیستم مستحکم، مدرن و سالم مالی.

ها و  المللی در تحکیم ثبات قیمت های بین ها و دستورالعمل بهترین شیوهانداز بانک مرکزی افغانستان  بارت است از استفاده از  چشم

 ایجاد نظام مالی سالم جهت فراهم کردن ثبات اقتصاد کالن و رشد فراگیر اقتصادی.

 های محوری بانک مرکزی افغانستان  بارتند از: ارزش

 تعهد به تأمین منافع  مومی -
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 نفعان توجه به ذی -
 ر ایت اخالق و درستکاری -
 شفافیت -
 رهبری نمونه -
 کار گروهی -
 مساوات و  دالت -
 حفظ محرمانگی -

 

 برنامه راهبردی بانک مرکزی افغانستان -۳

برنامه راهبردی بانک مرکزی افغانستان برای دوره پنج ساله به منظور تحقق اهداف فوق در قالب پنج اصل راهبردی تدوین شده است 

ها، اثربخشی مدیریت اطال ات و ارتقای  گری مالی، تسریع ارتقای ظرفیت تعمیق واسطهکه  بارتند از: بهبود اثربخشی سیاست پولی، 

 حاکمیت شرکتی.

 راهبردی در بانک مرکزی افغانستان شامل چهار  نصر ذیل است: در این راستا فرایند مدیریت

 ریزی راهبردی برنامه -
 ریزی  ملیاتی برنامه -
 اجرا -
 نظارت و ارزیابی -

 

 برنامه راهبردی افغانستاناقدامات اجرایی  -۳-1

 بهبود اثربخشی سیاست پولی -۳-1-1

گیری موثرتر از ابزار غیرمستقیم مانند  ملیات بازار آزاد، ذخایر قانونی و تسهیالت  گسترش طیف ابزارهای سیاست پولی زمینه بهره

د. اهداف اختصاصی مرتبط با این اصل  بارتند ساز نگر فراهم می های اقتصادی آینده های تجربی مشتق از مدل ا تباری همراه با تحلیل

 از:

 نگر ترتیب چارچوب سیاست آینده -
 ارتقای بازارهای ثانویه برای مبادله اوراق بهادار ) ملیات بازار آزاد( -
 ها و انتشار به موقع اطال ات اقتصادی و مالی بهبود کیفیت پژوهش -
 افزایش سودبخشی ذخایر ارزی -
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 گری مالی واسطهتعمیق و گسترش  -۳-1-2

های کوچک، متوسط و  تعمیق نظام مالی به معنی ایجاد تنوع و بهبود در محصوالت، خدمات و بازارهای مالی و ارایه اطال ات به شرکت

 درآمد است. های کم نیز گروه

 گری مالی  بارتند از: اهداف مرتبط با اصل راهبردی تعمیق و گسترش واسطه

 و کارا در کشور های پرداخت موثر ایجاد سیستم -
 اصالح زیربنای قانونی و مقرراتی بخش مالی -
 انداز،  رضه ا تبار و موسسات مناسب برای اقشار مختلف مردم های پس تشویق طرح -
 توسعه بازارهای پول و سرمایه -
 

 ها تسریع ارتقای ظرفیت  -۳-1-۳

آوری منابع کمی و کیفی به منظور تحقق  و فراهم ترین ساختار تشکیالتی ریزی مناسب ارتقای ظرفیت  بارت است از فرایند طرح

 ترین اهداف مربوط به این اصل  بارتند از: اهداف و ماموریت به شکل موثر. مهم

ها  گویی و ایجاد سیستمی برای بررسی برخورداری از ساختار سازمانی مناسب که زمینه تفویض اختیار، ایجاد کارایی، پاسخ -

 سازی و متوازن
 ارکنان با دانش، مهارت و قابلیت برای اجرای امور محوله و توسعه امور کاری و برنامه جانشینی کارکنان.برخورداری از ک -
گذاری در امور آموزشی، کاهش مصارف ناشدی از   حفظ و نگهداشت کارکنان به منظور افزایش  واید بانک از رهگذر سرمایه -

 فرمای مطلوب.تعویض کارکنان و پررنگ ساختن هویت بانک به  نوان یک کار
 ارتقای سطح کار گروهی و فرهنگ تفویض اختیار. -
 های کاری باشند. حصول اطمینان از اینکه کارکنان وظایف خود را مطابق شرح شغل انجام داده و قادر به پیشبرد برنامه -
 فراهم نمودن محیط مناسب و ابزارهای بهتر برای  ملکرد موثر. -

 

 اثربخشی مدیریت اطالعات   -۳-1-۴

ربط برای اتخاذ  موقع آن به افراد ذی یریت موثر اطال ات شامل دستیابی به اطال ات مشخص، تنظیم آن به شکل مطلوب به ارایه بهمد

 گیری یا سایر مقاصد مجاز. اهداف اصلی این اصل راهبردی  بارتند از: تصمیم

 ربط گیری و ارایه مشورت به افراد ذی تصمیمبهبود کیفیت و ارایه به موقع اطال ات به بانک مرکزی افغانستان به منظور  -
 های بانک مرکزی افغانستان نفع بیرونی درباره فعالیت ایجاد ذهنیت مثبت در کارمندان و مراجع ذی -

 

 

 

 بهبود حاکمیت شرکتی   -۳-1-۵

نفع  سایر مراجع ذینفع اصلی( و  حاکمیت شرکتی به مجمو ه روابط میان مدیریت ارشد بانک، شورای  الی، دولت )به  نوان ذی

آورد که از طریق آن اهداف راهبردی بانک تثبیت شده و  شود. حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می همانند کارمندان بانک اطالق می
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گردد. حاکمیت شرکتی باید بتواند انگیزه مناسب را برای شورای  الی و مقامات بانک  نحوه تحقق اهداف و نظارت بر اجرا تعیین می

نفع اهتمام ورزند.  الوه بر این، حاکمیت شرکتی باید نظارت موثر از  اهم نماید تا در زمینه تحقق اهداف بانک و سایر مراجع ذیفر

 ها را تسهیل نموده تا بانک به استفاده موثر از منابع و امکانات ترغیب گردد. جمله نظام کنترل ریسک

 ترین اهداف این اصل راهبردی  بارتند از: مهم

 عیین اهداف راهبردی و نظارت بر  ملکرد بانکت -
 های بانک ایجاد شرایط مناسب برای نظارت موثر شورای  الی بر فعالیت -
 های قوی کنترل داخلی شامل پیشبرد وظایف حسابرسی داخلی و بیرونی تطبیق سیستم -
 حصول اطمینان از اثربخشی و استقالل در کنترل خطرات -
پدذیری   طرفی، مسدئولیت  گویی، بی المللی در زمینه حاکمیت شرکتی و ر ایت پاسخ های بین شیوهاقتباس و تطبیق بهترین  -

 و شفافیت به  نوان چهار اصل حاکمیت شرکتی.
 گیری نفعان در تصمیم در نظر گرفتن منافع ذی -
 های اجتما ی شرکتی. پذیرش مسئولیت -

 

 های کلیدی چالش -۴

المللی روبرو است که برای رسیدگی  های ناشی از  وامل داخلی و بین برنامه راهبردی با چالشبانک مرکزی افغانستان در مسیر تدوین 

و مقابله با آنها بایستی از آمادگی کامل برخوردار گردد. بدین منظور بانک مرکزی بایستی برای تحقق ماموریت خود بر اساس مفاد 

فنی، مالی و اطال اتی اطمینان کافی حاصل نماید. در ادامه به معرفی برخی از  قانون اساسی و سایر قوانین، از کافی بودن منابع انسانی،

 پردازیم. های موجود می ترین چالش مهم

 اداره تورم پولی در شرایط جهانی شدن -۰

حاضر نرخ ، افغانستان در حال ۰3۸۶تا  ۰3۸۰های  با وجود موفقیت در مهار تورم پولی و رسیدن به نرخ تورم تک رقمی در جریان سال

، افزایش قیمت مواد غذایی، سوخت و برق بوده است. در سال ۰3۸۶ترین  وامل محرک تورم در سال  کند. مهم تورم باالیی را تجربه می

های  نخست حاکمیت دولت انتقالی افغانستان، باور بر این بود که فشارهای تورمی ناشی از رونق کشاورزی و تولید تریاک همراه با کمک

های دیگر در مسیر اجرای  باشد. جریان متغیر سرمایه خارجی با توجه به  مق اندک بازارهای مالی، از جمله چالش ه کشور میخارجی ب

های داخلی و خارجی، موثر کردن سیاست پولی نیازمند طراحی ابزارهای  سیاست پولی است. به موازات رشد اقتصاد و تالقی آن با تکانه

 زار آزاد، ذخایر قانونی و تزریق ا تبار توسط بانک مرکزی به نظام بانکی است. جدید در راستای  ملیات با

 نگر های آینده طراحی مدل -2

ابزار غیرمستقیم سیاست پولی از قبیل  ملیات بازار آزاد، ذخایر قانونی و تسهیالت ا طایی بانک مرکزی، زمانی اثربخشی بیشتری دارد 

اجرا شود. بدیهی است که تاثیر اقدامات سیاست پولی فوری قابل مالحظه نیست و مستلزم نگر اقتصادی  های آینده که طبق مدل

نگر مناسب برای اجرای سیاست پولی استفاده نماید. ابهام درباره  های آینده گذشت زمان است. لذا بانک مرکزی افغانستان باید از مدل

گذاران است. اطال ات رسمی در بهترین حالت تنها یک تصویر  وضعیت فعلی اقتصادی یکی از مشکالت همیشگی در برابر سیاست
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نماید و حتی امکان دارد این اطال ات با تاخیر زمانی زیاد منتشر شود و غالباً مورد  ناقص از ابعاد مختلف اقتصاد کشور را ترسیم می

 تجدید نظر قرار گیرد. 

تان، سطح  رضه و تقاضا برای پول و ذخایر بانکی را تخمین نموده کند تا بانک مرکزی افغانس اتکا بر ابزار غیرمستقیم ایجاب می

هنگام و دقیق )شامل  بینی نماید. این امر نیازمند اطال ات به های گسترده پولی و ا تباری را پیش و اثرات احتمالی آنها بر مجمو ه

گیری روابط مهم پولی )مدل  و باید بر اندازه ها بوده های هشدار زودهنگام( درباره توسعه بخش مالی و نیز ترازنامه بانک شاخص

 اقتصادی( استوار باشد.

های اقتصاد کالن و نیز بررسی دقیق نتایج توقعات منطقی را در این  نگر امکان ادغام قوا د سیاست پولی با مدل های آینده مدل

 نماید. ها فراهم می مدل

 محرومیت از خدمات مالی و کمبود دسترسی به ا تبار -3

های بنیادی و چارچوب پیشرفته حقوقی  ای است که نیازمند موسسات مالی رقابتی، زیرساخت جاد یک بازار مالی موثر فرایند پیچیدهای

های کوچک و سایر اقشار جامعه  های صورت گرفته، تعداد قابل توجهی از مردم، کارآفرینان، شرکت و مالی است. با وجود تمام پیشرفت

شود که تنها گزینه  اند. در سطح اقتصاد خرد،  دم دسترسی به ا تبار با ث می بهره مانده افغانستان بی از خدمات بخش مالی در

 ها و خانوارها برای تأمین مالی، توسل به منابع داخلی باشد.  شرکت

، تأمین مالی بانکی در افغانستان نظام مالی غیربانکی مانند بازار سهام و خرید و فروش اوراق بهادار تاکنون شکل نگرفته است

های  شود و امکان تأمین مالی از طریق بازار سرمایه وجود ندارد. در افغانستان بانک تنها شکل معتبر تأمین مالی بیرونی محسوب می

کنند و بیشتر تسهیالت آنها به صورت یک ساله یا کمتر با حداکثر سه سال حق  تجاری، معموالً تسهیالت بلندمدت پرداخت نمی

شود. در حال حاضر تنها تعداد اندکی موسسات مالی غیربانکی )شامل موسسات تأمین مالی خرد، اتحادیه  شت پرداخت مینگهدا

باشند و تنها قادر به پاسخگویی بخش اندکی از نیازهای ا تباری هستند. همچنین  ا تباری و شرکت لیزینگ( در افغانستان فعال می

 های جهت ایجاد این نهادها در جریان است.  ری در افغانستان وجود ندارد، گرچه تالشموسسات ا تبارسنجی یا ارزیابی ا تبا

های خانوادگی و سود انباشته به  نوان منبع اصلی تأمین مالی  ها به صندوق به دلیل کمبود دسترسی به ا تبار بانکی، شرکت

شود. همچنین سود انباشته  برای رشد اقتصادی میخود وابستگی زیادی دارند. این امر موجب کمبود منابع مالی قابل دسترس 

های جدید و توسعه  ای نیست که برای تأمین مالی داخلی آنها تکافو نماید. در این شرایط، رشد پروژه ها در افغانستان به اندازه شرکت

 های با ارزش فعلی خالص مثبت رد شود.  اقتصاد محدود شده و حتی ممکن است پروژه

 مقررات کمیته بالانطباق با  -۹

المللی همچون  های قانونی همگام با استانداردهای بین های پیش روی بانک مرکزی افغانستان، همگام ساختن فعالیت یکی از چالش

تر تاکید شده است. بدین منظور بانک  ها به نحو مطلوب ها و مدیریت ریسک مقررات کمیته بال است که در آنها بر تقویت سرمایه بانک

 های مقرراتی را در سطح راهبردی و اجرایی برطرف سازد. های تجاری چالش ی افغانستان باید با همکاری بانکمرکز
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 بندی  جمع

برای حرکت به سمت بانکداری اسالمی به صورت واقعی، باید چارچوب نظری مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان مسیر کلی حرکت را 

ها و اقدامات حفظ نخواهد شد و ممکن است  جلوگیری کرد. در غیر این صورت، یکپارچگی و انسجام طرحتعیین و از انحرافات احتمالی 

تنها ما را به هدف نزدیک نسازد، بلکه از مسیر اصلی منحرف سازد و مقصد دیگری را محقق سازد. لذا  شود نه  هایی که انجام می فعالیت

از جمله کشورهای  در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی کشورها تجارب سایربا توجه به اهمیت موضوع، این گزارش به بررسی 

ها، اقدامات اجرایی برنامه راهبردی و  انداز، استراتژی تالش شده است چارچوب کلی، چشم پردازد و افغانستان میو  مالزی، پاکستان

 های محوری بانکداری اسالمی مورد شناسایی قرار گیرد. ارزش

 اسالمی در حال حاضر، موسسات مالی که دهد نشان می سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمیب بررسی تجار

المللی کردن تأمین مالی اسالمی،  بینمحصوالت خود به مشتریان، بیشترین تمرکز را بر و گسترش رشد این صنعت و در راستای 

سازی ابزارهای  ، تقویت چارچوب مقرراتی، متنوع(SMEsکوچک و متوسط ) های بنگاههای بانکداری خرد و خدمات شرکتی به  فعالیت

رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسالمی با سر ت بیشتری  و به نظر می اند قرار داده مالی و توسعه منابع انسانی

 نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد.

تأمین مالی اسالمی است که  ، نقش و موقعیتو نظام بانکداری اسالمی وامل کلیدی توسعه بخش مالییکی از   به طور کلی،

المللی کردن تأمین مالی اسالمی  سهم قابل توجهی در ثبات مالی جهانی و حمایت از رشد اقتصاد جهانی دارد. در واقع، از طریق بین

المللی در  توان انتظار افزایش استحکام و قدرت مالی اسالمی را به  نوان یکی از اجزای رقابتی و مناسب برای رشد نظام مالی بین می

دهد پس از اجرای اقدامات اجرایی سندهای راهبردی در کشورهای مختلف، صنعت  ها نشان می بررسیدهه اخیر در نظر گرفت. 

المللی ایجاد گردد.  الوه بر این با  بانکداری تقویت و یک نظام بانکداری اسالمی منسجم با افزایش تعداد موسسات بانکی داخلی و بین

و همچنین تدوین یک چارچوب راهبردی در یک بازه زمانی مشخص انتظار بر توسعه  ارتی، مقرراتی و  تنظیمیتقویت چارچوب نظ

 گردد. فراهم می المللی به  نوان یک قطب مالی اسالمی بین کشورها گیر تأمین مالی اسالمی و تبدیل چشم

های زیر جهت ثبات سیستم مالی و حمایت از  با توجه به اهمیت نقش نهادها و موسسات مالی داخلی، پیشنهادات و توصیه

 اقتصاد مطرح می گردد. 

 ،توسعه و گسترش نهادها و موسسات داخلی از طریق 

 ایجاد زیرساخت های الزم جهت بهبود توانایی و قابلیت های نهادهای داخلی -              

 باالبردن سطح کارایی         افزایش انگیزه نهادها و موسسات جهت پیشبرد  ملکرد و -              

 پذیری بیشتر نهادهای مالی و ا مال قوانین  یابی به ثبات نظام مالی از طریق ایجاد زیرساخت های کارا و موثر، انعطاف دست

 احتیاطی قوی و نظارت گسترده

 نهادها و موسسات مالیهای  ملیاتی و سربار  اجتما ی کشور جهت به حداقل رساندن هزینه -پرداختن به اهداف اقتصادی 

 های حمایت از بازار مصرف کننده توسعه زیرساخت 
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 های پژوهشی  فهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1۳۱۵ 

 سعید بیات MBRI- RR -95017 های تورم پایین و باال  گذاری در نرخ شواهدی از رفتار قیمت  

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 ها الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم  بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعی ابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح  تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران آثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 2۰1۵بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال  رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایران های کارت اعتباری بین و چالشها  فرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالی ارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایران واکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟ االجرای بانک های مالی الزم ورتص

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایران چارچوب گزارشگری مالی بانک

 وند مهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالی جایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادر اکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولی سازوکار مدیریت نرخ
 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با  های سرمایه صورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکی رقمی در شبکه تک ی نرخ تورم لزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده

 1۳۱۴ 

 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهی آسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمی شرط تحقق نرخ تورم تک ها به بانک مرکزی: پیش مدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتی کاستی

 MBRI-PN-94022 ای در ایران بانکداری سایهنگاری  کالن
افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا  محمد ارباب

 طاهری

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 MBRI-PN-94020 ها ها در مطالبات غیرجاری بانک های بخش حقیقی و رشد قیمت دارایی آثار مؤلفه
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی 

 حیدری

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایران سازی قیمت شاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران  اسالمی تورمطراحی اوراق بهادار 

 ینیانمجید ع MBRI-PN-94017 2۰ای گروه  ای بر اساس معیارهای پایه شمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی پیش

 مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود ،  MBRI-PN-94015 های رکود و رونق تحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 MBRI-RR-94013 های مرکزی های بانکی منتخب و نقش بانک حکمرانی شرکتی در نظام
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال   مهرداد سپه

 محرابی

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی  طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب های سرمایه صورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمی قواعد مالی و هدف

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی عوامل موثر بر تحقق سیاست

 پیر پائولو بنینو، سالواتور نیستیکو MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار  برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه
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۳۱ 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 زاده حمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2۰1۴های مختلف بانکداری مرکزی در سال  برگزیدگان حوزه

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادی نظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 مرکزی جمهوری اسالمی ایران قدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

1۳۱۳ 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری مندی از وام و شکل عوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالی ای بنگاه ساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2۰1۴بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال  رتبه

 بیات سعید، سیدعلی مدنی زاده، هومن کرمی MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایران تحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشور ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران
سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین 

 نادریان

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایران قواعد مالی و پیاده

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1۳۱۳دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایران انداز کوتاه چشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1۳۱۳گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیان حمید زمان MBRI-PP-93032 مدت رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زاده محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آن در ایران: نظم رکودتورمی
زاده،فاطمه  محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 نجفی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 ها های مسموم بانک جاری یا دارایی مطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1۳۱۳ماه   آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایران انداز کوتاه چشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1۳۱۳تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1۳۱۳ماه  آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1۳۱۳ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

ها بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانک  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زاده رسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 ها حل ها و راه گذاری خاص: کاستی دار سرمایه گواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس پیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباری چرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کننده ؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفارتباط پول و قیمت

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری  ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسی شرط گذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیش هدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر  های غیرخطی و زمان کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل
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۴۰ 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللی ها بر اساس استانداردهای بین ارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات پیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف روش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سه سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی شناسی بازار بین آسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 

1۳۱2 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولی استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 1۳۱۰-1۳۶۰ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران )  اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1۳۱2-1۳۱1های  ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سال ارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1۳۱1-1۳۱۰ها  ) تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1۳۱1-1۳۱۰های ایران ) های سالمت بانکی، در بانک ارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد  انداز و سرمایه سای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پ های توسعه تجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی( تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لو حجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول بررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهران های صنعتی پذیرفته های مالی بنگاه تحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی صکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایران جعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربا محاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1۳۱۰و  1۳۲۱های  ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید صتحلیل شاخ

 مصعب عبدالهی آرانی MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی مدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی بانکمدیریت ریسک در 

ی اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکدار

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی  تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 
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 حسین میثمی  MBRI-9111های بانکداری و مالی  پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 اسالمی

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزیساختار بانکداری 

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهره مفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی چشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 های پیدایش و سناریوهای آیندهبحران یورو؛ ریشه 

1۳۱۰ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1۳۱۰) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1۳۱۰)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضی کتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1۳۱۰) بهار دولتی ایرانهای  برآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1۳۱۰) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال جنبه

 دل حسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1۳۱۰) تابستان های بیمه سپرده اصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1۳۱۰) بهار های کوچک و متوسط کارهای تأمین مالی شرکتساز و 

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1۳۱۰) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1۳۱۰) بهار مالیات تورمی دالر

1۳۲۱ 

 زاده ، اعظم احمدیان علی حسن MBRI-8911 برخی کشورهای منتخببورس اوراق بهادار در ایران و 

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفت سیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانی مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسی نامه اجرایی حمایت از صادر آیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشان مجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصل حسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائمی MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهی امکان
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