
١١/٠٧/١۴٣٢

١

دکتر احمد مجتهد

لیال محرابی

اعظم احمدیان
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مقدمه

در رشد و توسعه اقتصادي) بانک ها و مؤسسات اعتباري(بخش  هاي مالی نقش 

   نقش و اهمیت بانکداري اسالمی در توسعه اقتصادي

 :از جمله این تحوالت عبارتند



١١/٠٧/١۴٣٢

٣

سودآوري مطلوب و کاهش ریسک سرمایه گذاري در بانکداري اسالمی

138413851386138713881389*

رشد سپرده ها

کل سپرده ها ـ میلیارد (
)ریال

36

)870343(

41

)1222747(

28

)1560383(

12

)1743602(

24

)2163575(

17

)2530569(

رشد تسهیالت پرداختی

ـ ( کل تسهیالت پرداختی 
)میلیارد ریال

38

)865315(

42

)1226201(

36

)1663725(

12

)1866551(

15

)2137364(

23

)2619778(

سهم بانک هاي غیردولتی و 
مؤسسات اعتباري غیربانکی 

از کل سپرده هاي بخش 
غیردولتی

1215/71923/82526/4

سهم بانک هاي غیردولتی و 
مؤسسات اعتباري غیربانکی 

از کل تسهیالت اعطایی به 
بخش غیردولتی

10/813/416/119/921/222/6

  :رشد سپرده ها و اعتبارات بانک ها
)درصد(

.   ا.ا.نماگرهاي اقتصادي، اداره بررسی ها و سیاست هاي اقتصادي، بانک مرکزي ج :مأخذ
   1388ـ گزارش عملکرد نظام بانکی کشور در سال           
1389تا پایان سه ماهه سوم سال *          

بررسی وضعیت بانک ها و مؤسسات مالی
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سال
نرخ محدوده نرخ سود علی الحساب سپرده هاي مدت دار

تورم پنج سالهچهارسالهسه سالهدوسالهیکسالهکوتاه مدت

138414-1218-1619-1719/5 -17/520-18
20/5 -
19/5

10/4

13851417/5 -1717/75-1718-17
18/25-

17
18/5 -1711/9

138613-1017/5 -1717/25-1517/25-15
17/25-

15
17/25-1518/4

1387917/25-14/517/5 -15/518-1618/5 -1719-17/525/4

1388914/515/5161717/510/8

1389*11-61414/51516-15/51712/8

سال
نرخ سود 

اسمی
کوتاه مدت

نرخ سود اسمی
)ساله 5(بلند مدت 

نرخ تورم
نرخ سود واقعی

کوتاه مدت
نرخ سود واقعی

بلندمدت

138471710/43/4-6/6

138571611/94/9-1/4

13868-71618/4)10/4-(-)11/4-(2/4-

138710-917/5-1725/4)15/4(-)16/4-()7/9-(-)8/4-(

138810-917/510/8)0/8-(-)1/8-(6/7

1389*11-61612/8)1/8-(-)6/8-(3/2

:ها نرخ سود پرداختی بانک هاي غیردولتی و مؤسسات اعتباري غیربانکی به سپرده

:نرخ سود پرداختی بانک هاي دولتی به سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار 

)درصد(

.   ا.ا.نماگرهاي اقتصادي، اداره بررسی ها و سیاست هاي اقتصادي، بانک مرکزي ج: مأخذ

 مبانی نظري بازارهاي پول و سرمایه
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  مقدمه

بازار پول
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بازار سرمایه

 

بازار سرمایه

ابزارهاي مالی در بازار سرمایه

 
طبقه بندي بازار سرمایه
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تشابه و تفاوت هاي بازار پول و بازار سرمایه

  

 

 

بانکداري متعارف
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ابزارهاي نوین مالی در بانکداري متعارف

  

 

 

امکان به کارگیري برخی از ابزارهاي تأمین مالی 
بانکداري متعارف، در بانکداري بدون ربا
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بازار بین بانکی در بانکداري بدون ربا
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بررسی تجربه بانکداري اسالمی در 
کشورهاي منتخب از لحاظ تجهیز و  

 تخصیص منابع
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بررسی ساختار 
بانکداري اسالمی در 

کشورهاي منتخب

موقعیت بانکداري و خدمات مالـی اسالمـی 

بانک ها و مؤسسات مالی اسالمی 

روش هاي تجهیز و تخصیص منابع پولی

بررسی نسبت  هاي مالی در بانک هاي عمده اسالمی 

پاکستانپاکستان
 کل .است گشوده شدن اسالمی فرآیند روي بر را خود آغوش اسالمی بانک هاي براي تنظیمی بستر یک کردن فراهم با پاکستان
  پاکستان در اسالمی اقتصادي سیستم یک ایجاد به متعهد دولت .یابد تطبیق اسالمی اصول با تا یافته شکل تغییر بانکی سیستم
 نقش می کنند کار اسالمی مالیه اساس بر که مضاربه شرکت هاي .است داشته مبذول را زمینه این در الزم اقدامات تمام و می باشد

.می کنند بازي سرمایه بازار توسعه در را مهمی
  در .بپذیرند زیان و سود در تسهیم مبناي بر را سپرده ها تا یافته اند اجازه داخلی تجاري بانک هاي تمام 1981 سال از پاکستان در

  و نبود بهره دار سپرده هاي پذیرش به مجاز بانکی هیچ 1985 ژوئیه از .گردید تصویب کشور بانکداري کردن اسالمی 1982 سال
 بانکداري محدود عملیات برخی چند هر .بودند زیان و سود حساب انداز پس تسهیم قوانین تحت موجود سپرده هاي تمام

  .بودند قدیم روش اساس بر کار ادامه به مجاز همچنان

بانک ها و مؤسسات 
مالی اسالمی در  

پاکستان

ريگبانک تجاري عس - 6                             بانک سرمایه گذاري میزان -1
حبیب بانک لیمیتد -7                                     میزان بانک لیمیتد -2
بانک ملی پاکستان - 8                                استاندارد چارترد بانک -3
بانک اسالمی پاکستان -9                        گروه بانکی تجاري مسلمانان -4
نیوزلند و استرالیا بانکی گروه-10                     لیمیتد بانک یونایتد -5

روش هاي تجهیز منابع پولی در بانکداري اسالمی پاکستان
 

سپرده  انواع سایر و گذاري سرمایه و ثابت سپرده هاي انداز، پس سپرده هاي جاري، ساب هايح

روش هاي تخصیص منابع در بانکداري اسالمی پاکستان

  مدت دار گواهی مشارکت، از عبارتند که می باشند اصل 3 از مجموعه اي زیر پاکستان بانکداري نظام در مالی تأمین شیوه هاي
 )می پذیرد صورت زیان و سود در تسهیم اصل چارچوب در قراردادها این( اجاره در مشارکت مضاربه، سهمی، مشارکت مشارکت،

 هزینه تأمین تملیک، شرط به اجاره اجاره، مالی تأمین اقساطی، فروش متقابل، بیع قرارداد تجاري، اوراق خرید دین، خرید و
 بر( قرض الحسنه و )می پذیرد صورت دستمزد و هزینه بر مبتنی اصل اساس بر قراردادها این( کارمزد با بهره بدون وام هاي توسعه،

.)بهره بدون خدمات اساس
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بانک
نسبت هاي مالی

سال

نسبت حقوق 
صاحبان سهام به 

دارایی ها

نسبت بازده 
سرمایه 

(ROE)

نسبت بازده 
دارایی ها 

(ROA)

نسبت 
هزینه به 

درآمد

کفایت 
سرمایه

حبیب بانک

20053/739/11/347/410/3

20064/438/41/558/79/7

20077/349/43/24412/5

20088/536/5335/114/1

بانک ملی 
پاکستان

20043/964/62/239/513/5

20055/664/63/33515

20068644/23217

2007948/543020/6
20089/1628/8335-

یونایتد بانک 

20054/939/525912
2006651/5344/4-
20076/558/73/341/512/5
20086/536/72/355/710/5

مقایسه برخی از نسبت هاي مالی در حبیب بانک، بانک ملی پاکستان و یونایتد 
2004ـ2008طی سال هاي ) بانک هاي اسالمی پاکستان(بانک 

درصد

Source: The Bankers. Different years. July 2004-2008

مالزيمالزي
 در مالزي، بانک هاي انجمن حمایت با توانسته است خصوصی سازي مسیر در فعالیت دهه یک از بیش با مالزي در بانکداري نظام
 بین واحد عملیاتی نظم یک استقرار و تثبیت هدف با 1973 نوامبر در انجمن این .نماید کسب اعتبار آسیایی، کشورهاي میان

.گردید تاسیس مالزي مرکزي بانک مستقیم همکاري و مشارکت با و کشور این بانک هاي
 سال از و نمود آغاز مالزي کشور در را خود کار رسماً بانکداري از شیوه این ،1983 سال در اسالمی بانکداري قانون تصویب از پس

 مربوط محصوالت بتوانند مالزي کشور در بانکی موسسات تمام گردید، موجب نیز اسالمی غیر بانک هاي به مجوز دادن با ،1993
.نمایند ارائه خود مشتریان به را اسالمی بانکداري به

بانک ها و  
مؤسسات مالی 

اسالمی در 
مالزي

شرکت پس انداز مسلمانان -6                                      بانک اسالمی برهاد مالزي -1
مالی بانک برهاد  -7                                     بانک معامالت برهاد مالزي -2
بانک تجار مالزیایی عرب -8                                           بانک خانه مالی کویت -3
بانک اچ اس بی سی مالزي -RHB                                               9بانک برهاد  -4
مالزي چارترد استاندارد بانک-10                             بومیپوترا تجاري بانک -5

مالزيروش هاي تجهیز منابع پولی در بانکداري اسالمی 

.حساب هاي منطبق بر عقد ودیعه که شامل حساب هاي جاري و پس انداز می باشد -1
.موسومند) عام و خاص(حساب هاي منطبق بر عقد مضاربه که به حساب هاي سرمایه گذاري  -2
بیعمفهوم اسالمی بر اساس  این ابزارها به دو دسته گواهی بدهی قابل انتقال اسالمی. ابزارهاي مالی قابل انتقال بانکداري اسالمی در مالزي -3
.تقسیم می شوندمضاربه براساس مفهوم  و ابزارهاي قابل انتقال اسالمی سپرده ها جلآثمن ه ب

مالزيروش هاي تخصیص منابع در بانکداري اسالمی 
حه سامابزارهاي تأمین مالی و مفاهیم موجود در نظام بانکداري اسالمی مالزي با آنچه که در عقود اسالمی در ایران به کار می رود، با اندکی م

، )ضمان(، کفالت )سلف(، اجاره به شرط تملیک، اجاره، قرض الحسنه، مسلم)بیع به ثمن اجل(مفاهیمی چون فروش اقساطی . مطابقت می نماید
.رهن، وکالت، حواله وهبه مطابق مفاهیم موجود در نظام بانکداري اسالمی ایران است

.کند می منابع تخصیص به اقدام گانه نه روشهاي از مالزي در ربا بدون بانکداري -1
.گیرد می قرار استفاده مورد نیز اقتصادي بخشهاي سایر در بازرگانی، بخش بر عالوه مضاربه -2
.کند می استفاده سویه دو مضاربه سیستم از مالزي اسالمی بانکداري حاضر حال در -3
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سال

نسبت هاي مالی
متوسط20042005200620072008

1/51/81/81/71/51/65(ROA)بازده دارایی 

292526262124/5(ROE)بازده سرمایه 

403939/842/54942نسبت هزینه به درآمد

نسبت حقوق صاحبان سهام 

به کل دارایی ها
787/37/38/37/7

616259557462/5نسبت تسهیالت به دارایی ها

696861647968نسبت سپرده به دارایی ها

2004ـ2008اسالمی مالزي طی سال هاي هاي  در بانک) مالی(برخی از نسبت هاي عملکرد 

درصد

Source: The Bankers. Different years. July 2004-2008

 پیاپی سال سومین براي صکوك اوراق .است بوده همراه فراوانی موفقیت با مالزي در صکوك بازار توسعه حاضر حال در    
 و عربی متحده امارات .است گردیده دالر میلیارد 15 بر بالغ ساالنه آن فروش و است گرفته پیشی معمولی قرضه اوراق از

 صکوك درصد 55 یا دالر میلیارد 7/18 فارس خلیج کشور هاي .بوده اند صکوك انتشار زمینه در بازار ها فعال ترین مالزي
 حجم لحاظ از تنها نه مالزي .است بوده درصد 40 حدود مالزي سهم و داده اند انتشار را جهان در 2007 سال در منتشره

.دارد را سهم بزرگترین نیز اوراق این انتشار تعداد نظر از بلکه صکوك
 فراهم صکوك بازار توسعه براي را مناسبی شرایط اوراق این معامله و نشر براي کامل چهارچوب یک ایجاد طریق از مالزي

.می شود حمایت زیر مؤلفه چهار طریق از که است نموده
متنوع بسیار مالی ابزارهاي ـ
شده حساب قانونگذاراي و حقوقی زیربناهاي ـ
شرعی مدیریت شایسته چهارچوب ـ
هوشمندانه عرضه ـ

 اسالمی، بانکداري جمله از مالی نظام یک اجزاي تمام مالزي، اسالمی مالی جامع نظام تقویت طریق از مؤلفه ها این      
.است داده جاي خود در را پیشرفته سرمایه اي بازارهاي و اسالمی پول
 سلف قراردادهاي و ارزها تعویض به می توان آنها میان از که دارد وجود متنوعی اسالمی ابزارهاي مالزي صکوك بازار در

.می شوند مخاطرات مدیریت روش هاي سایر و تأمینی دادوستد شدن آسان موجب قراردادها این .نمود اشاره
 و توزیع تولید، مرکز یک به اسالمی، بین المللی مالی مرکز عنوان به خود شناسایی با تا می نماید تالش مالزي کشور    

 بهادار اوراق براي پیشرفته و پویا رشد، به رو بازار یک شکل گیري براي انگیزه اي طریق این از تا شود تبدیل صکوك معامله
 زمان وکاهش مؤثر قیمت شناسایی با تسهیل کننده قواعد و مالی زیر بنا هاي ایجاد طریق از و آید بوجود آسیا در و مالزي در

باشد صکوك معامله و انتشار براي مناسب محلی می نماید سعی معامله،

تجربه مالزي در باز کردن راه صکوك در اقتصاد جهانی  
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 پیشرفته مشورتی کمیته نام به مشورتی اعضاي از و می شود انجام شریعت اصول اساس بر کویت در بانکداري فعالیت هاي کلیه
  براي گسترده اي برنامه هاي مقابل، در و ندارد اجرایی قدرت هیچ که است مشورتی گروه یک شامل کمیته این .می کنند استفاده

.می  کنند مطالعه شرکت ها بر ذکات و اسالمی بانک هاي تأسیس روي بر  و دارند شریعت کاربرد
  تأسیس وي نظر زیر اسالمی سرمایه  گذاري شرکت چندین که زمانی یعنی 1990 سال از کویت مرکزي بانک  نظارتی، دیدگاه از  

  32 شماره قانون به را بخش هایی ،2003 سال در سرانجام در که است بوده اسالمی مالی قوانین ارائه و تنظیم مسئول گردید،
 مقررات و کنترل می بایستی مرکزي بانک.نمود تصویب بانکداري تجارت سازمان دهی و پول مفهوم با رابطه در اسالمی بانکداري

 .نماید وضع را کویت در شده ایجاد خارجی اسالمی بانک هاي شعب فعالیت هاي تنظیم به مربوط

بانک ها و مؤسسات 
کویتمالی اسالمی در 

بانک ملی کویت - 4                             بانک اسالمی خانه مالی کویت  -1
شرکت سرمایه گذاري بین الملل  -5                                            بانک اسالمی با بیان -2
شرکت اجاره و تأمین مالی المنار - 6                                         بانک مستغالت کویت -3

شرکت سرمایه گذاري دار - 7                                                                                 

کویتروش هاي تجهیز منابع پولی در بانکداري اسالمی 

سرمایه گذاري سپرده هاي و ) جاري حساب شامل( غیر سرمایه گذاري سپرده هاي

کویتروش هاي تخصیص منابع در بانکداري اسالمی 

انواع روش هاي موجود جهت تخصیص منابع در بانکداري اسالمی کویت با توجه به اصول تسهیم سود و زیان، هزینه و دستمزد و  
  :عبارتند از شده ارائه خدمات از جمله. . می باشد کارمزد

اجارهو  مرابحه ،استصناع

کویتکویت

سال

متوسط20042005200620072008نسبت هاي مالی

2/233/2443(ROA)نسبت بازده دارایی ها 

282830/532/52829/5(ROE)نسبت بازده سرمایه 

193526/5203627نسبت هزینه به درآمد

نسبت حقوق صاحبان سهام به 

دارایی ها
8/311/5121515/112/5

746859616265نسبت سپرده به دارایی ها

686663616164نسبت تسهیالت به دارایی ها

2004ـ2008در بانک خانه مالی کویت طی سال هاي ) مالی(برخی از نسبت هاي عملکرد 

ـ صورت هاي مالی بانک خانه مالی کویت                             : منابع
براي سال هاي مختلف) The Banker(ـ مجله بنکرز 

درصد
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بانک ها و  

مؤسسات مالی 
اسالمی در 

امارات

1

اماراتروش هاي تجهیز منابع پولی در بانکداري اسالمی 

1 

اماراتروش هاي تخصیص منابع در بانکداري اسالمی 

 

اماراتامارات

2004ـ2008برخی از نسبت هاي مالی در بانک اسالمی ابوظبی طی سال هاي 

متوسط20042005200620072008نسبتهاي مالی  

18/745/4312220/527/52نسبت سرمایه جزء اول

نسبت حقـوق صـاحبان   

سهام
8/58/49/18/0610/98/9

26/144/426/525/111/526/7بازده سرمایه

2/073/152/141/841/872/21بازده دارایی

نسبت هزینه به درآمـد  

کل
28/118/339/428/734/729/84

Source: The Bankers. Different years. July 2004-2008

درصد
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 2004ـ2008برخی از نسبت هاي مالی در بانک اسالمی شارجه طی سال هاي 

20042005200620072008نسبت مالی 

15/119/33/125/5نسبت سرمایه جزء اول

27/2....30/038/727/2نسبت حقوق صاحبان سهام

.…....9/7.....14/3بازده سرمایه

1/4....4/0113/52/63بازده دارایی

29/6....21/83531/3نسبت هزینه به درآمد کل

درصد

Source: The Bankers. Different years. July 2004-2008

2004ـ2008برخی از نسبت هاي مالی در بانک اسالمی دبی طی سال هاي 

20042005200620072008نسبتهاي مالی  

....-73/111/3175/94/5نسبت سرمایه جزء اول

نســبت حقــوق صــاحبان 

سهام
78/869/969/1310/06.....

.....ــ21/723/3بازده سرمایه

1/512/1526/4291/22بازده دارایی

39/832/3941/120/9846/11نسبت هزینه به درآمد کل

درصد: واحد

Source: The Bankers. Different years. July 2004-2008
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 نفر 560000 حدود جمعیتی با عرب کشور متراکم ترین و کوچکترین و فارس خلیج همکاري شوراي عضو بحرین
  اتخاذ آزاد بازار اصول بر مبتنی را آزادي اقتصادي سیاست هاي بحرین .هستند خارجی آنها سوم یک که می باشد

  ارز معامالت مورد در محدودیتی گونه هیچ وجود عدم بحرین، دینار آزادانه تغییر قابلیت جمله آن از که است کرده
 هدف به اقتصاد تنوع بخشی براي را جامعی برنامه دولت .می باشد آزاد تجاري رژیم یک و سرمایه انتقال یا خارجی
 شعبه اي، بانکداري نوع سه بر مشتمل بحرین در اسالمی بانکداري .می کند تعقیب متنوع اقتصاد یک به رسیدن

.می باشد شرکتی بانکداري و خصوصی بانکداري

بانک ها و  
مؤسسات مالی 

اسالمی در 
بحرین

بانک تجاري مؤسسه مالی خلیج          مؤسسه مالی خلیج          بانک سرمایه گذاري اسالمی نخستین          بانک اسالمی بحرین
شرکت سهامی بانکداري عرب          شمیل بانک بحرین                    بانک اسالمی فیصل بحرین           مؤسسه مالی کویت

بانک سرمایه گذاري اسالمی بین الملل                               گلف بانک بحرین                     بانک االمین
بانک تجاري ملی        بانک سرمایه  گذاري بین المللی             بانک سرمایه گذاري اسالمی خلیج              بانک ملی کویت

بحرینروش هاي تجهیز منابع پولی در بانکداري اسالمی 

اصل بهاي خدمات                     هزینه و دستمزد               تسهیم سود و زیان  

بحرینروش هاي تخصیص منابع در بانکداري اسالمی 

تأمین مالی       تأمین مالی تمدیدي       اعتبار اسنادي      تورق       استصناع      مشارکت       مرابحه      بیع العجل
تأمین مالی پروژه     قراردادي

بحرینبحرین

2004- 2008برخی از نسبت هاي مالی در بانک شمیل بحرین طی سال هاي 

20042005200620072008نسبتهاي مالی  

- 16/2....18/615/54/6نسبت سرمایه جزء اول

نسبت حقوق صـاحبان  

سهام
19/5623/922/5417/617/1

11/212/217/124/718/8بازده سرمایه

2/022/723/774/610/77بازده دارایی

نسبت هزینه به درآمد 

کل
50/274433/43.........

درصد: واحد

Source: The Bankers. Different years. July 2004-2008
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مبتنی بر بررسی تجربه بانکداري 
قانون عملیات بانکداري بدون ربا در 

ایران

روش هاي تجهیز 
منابع مالی در نظام  

بانکداري بدون ربا

سپرده هاي قرض الحسنه) الف    
ـ جاري1
ـ پس انداز2

سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار) ب    
شامل سپرده هاي کوتاه مدت و بلند مدت که بر اساس مفهوم وکالت عمل 

.می کند، یعنی رابطه حقوقی وکالتی بین بانک و سپرده گذار وجود دارد

روش هاي تخصیص  
منابع مالی درنظام  
بانکداري بدون ربا

قرض الحسنه) الف    

    
قراردادهاي مبادله اي) ب  

قراردادهاي مشارکتی) ج  

سرمایه گذاري مستقیم) د  

فروش اقساطی
اجاره به شرط تملیک

جعاله
سلف

خرید دین

مشارکت مدنی
مشارکت حقوقی

مضاربه
مزارعه

مساقات
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:ناشی از مشکالت و نارسایی هاي قانون عملیات بانکداري بدون ربا 

خود قانون عملیات بانکی بدون ربا

انتخاب الگوي نامناسب براي عملیاتی کردن قانون

عدم تناسب ساختار و سازمان عملیاتی بانک ها با قانون

عدم آموزش صحیح کارکنان و مشتریان

آئین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایی

عدم اعتقاد یا عدم اهتمام مسئوالن و کارگزاران نظام بانکی

دولتی بودن نظام بانکی و عدم امکان رقابت صحیح بین بانک ها

شرایط خاص اقتصادي و دخالت هاي بیش از حد دولت در امور بانک ها

:اشکاالت محتوایی قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل

عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردي از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون

متاثر شدن قانون از شرایط اقتصادي اول انقالب 

عدم قابلیت براي طراحی الگوهاي متناسب با انواع موسسات اعتباري بانکی و غیربانکی

عدم جامعیت و نارسائی قانون نسبت به اهداف و سلیقه هاي سپرده گذاران ومتقاضیان تسهیالت

عدم جامعیت و نارسائی ابزارهاي سیاست پولی استفاده شده در قانون

فقدان راه کار مناسب براي مواجه با مطالبات معوقه

فقدان راهکار مناسب براي نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباري غیر فقدان راهکار مناسب براي نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباري غیر 

بانکی

فقدان راهکار مناسب براي تحقیق و توسعه بانکداري بدون ربا
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ناسازگاري برخی از روش هاي تخصیص منابع با ماهیت بانک هاي تجاري

افزایش ریسک و هزینه عملیات اعتباري

ناسازگاري قراردادهاي مشارکتی با اهداف و روحیات متقاضیان تسهیالت بانک هاي تجاري
 

دوگانگی عملیات حسابداري

پیچیدگی قوانین و مقررات

انحصار در شیوة پرداخت عادي

نقد و بررسی قراردادها و شیوه هاي تخصیص منابعنقد و بررسی قراردادها و شیوه هاي تخصیص منابع

ابزارهاي نوین در بانکداري بدون ربا

صکوك ابزاري نوین براي تأمین مالی  
  طور به و است بدهی قبض و سفته بدهکار، نوشته چک، معناي به صکوك عربی واژه از برگرفته اصل در صکوك اصطالح
 مهم و اساسی دارد، وجود صکوك از تعریف دو این میان که تمایزي.شود می تعریف اسالمی قرضه اوراق عنوان به معمول،

 اوراق از تقلید صرفاً اسالمی، بانکداري در جدید ابزاري عنوان به صکوك بکارگیري از هدف تفاوت، این بر تأکید با که چرا.است
 در.باشد اسالم شریعت قوانین بر منطبق که است ابتکاري ابزاري ایجاد بلکه نیست، معمول بانکداري در بهره بر مبتنی قرضه
.است مشارکت و اجاره صکوك صکوك، نوع ترین شایع که دارد وجود صکوك اوراق نوع 14 حاضر حال

پوشش ریسک یا هجینگ

  ایجاد مورد در هم هایی نگرانی هستند، اخالقی و حقوقی مسائل اي پاره متضمن که این بر عالوه ریسک با مقابله متعارف ابزار
  هیچ و گرفت کار به ها بندي شرط در هم و ریسک پوشش براي هم می توان را ابزار این که چرا سازند، می مطرح ثباتی بی

  این که می دهد نشان روشنی به آمار واقع در.شود استفاده سازنده و مفید اهداف جهت در آنها از که ندارد وجود تضمینی گونه
  قمار شبه هاي فعالیت و بازي سفته خدمت در واقع در شود، برده کار به معامالت ریسک پوشش منظور به که آن از بیشتر ابزار
 مورد در ممکن راهبرد نوع سه.آن حذف نه و کرد معنا »ریسک کردن مدیریت« به توان می را ریسک پوشش« .گیرد می قرار

 :تاس زیر موارد شامل ریسک، پوشش
 قراردادي ریسک پوشش               مشارکتی ریسک پوشش              اقتصادي ریسک پوشش   

استفاده ازمشتقات مالی در نظام بانکداري اسالمی   قابلیت 
 مورد بازي سفته و آربیتراژ ریسک، پوشش اهداف براي گسترده طور به مشتقه ابزارهاي از دنیا پیشرفته مالی بازارهاي در

 طبیعی .دارد بستگی دارایی ها سایر ارزش به واقع در آنها ارزش که هستند ابزارهایی مشتقه ابزارهاي .می گیرد قرار استفاده
 شده شمرده مجاز اسالمی بانکداري نظام در که هستند استفاده قابل قراردادهایی روي بر تنها اسالمی مشتقه ابزارهاي که است

 اصل بر مبتنی معامله اختیار نظیر متنوعی اسالمی مشتقه ابزارهاي اسالمی، بانکداري نظام در قراردادها تنوع به توجه با .اند
   .می گیرد قرار استفاده مورد )سوآپ( معاوضه مختلف انواع و سپرده مرابحه وعده،
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سایر کشورهاایران 

وکالتقرض الحسنهقرض الحسنه

بیع العینهمضاربهمضاربه

رهنمشارکتمشارکت حقوقی

مشارکت در سرمایه گذاري مخاطره آمیز  دایم و مشارکت تقلیلیمشارکت مشارکت مدنی

انواع صکوكفروش اقساطیاقساطیفروش 

اجارهاجاره اجاره به شرط تملیک

مرابحهسلفسلف

وکالتجعالهجعاله

مشارکتمزارعهمزارعه

استصناعمساقاتمساقات
سلمخرید دینسرمایه گذاري مستقیم

مضاربه مرابحهخرید دین

مزارعهاستصناعمرابحه

مساقاتبه ثمن آجلبیع استصناع

مقارضه )اعتباريفروش (موجلبیع انواع صکوك

حق االمتیاز مساومهاجاره

نماینده سرمایه گذاري سلمبیع مشارکت

مالکیت منافع دارایی هاي موجود هبه

مالکیت دارایی هایی که در آینده ساخته می شود تکفل

مالکیت منافع دارایی هایی که در آینده ساخته می شودودیعه

ابزارهاي تامین مالی در بانکداري بدون ربا
 

ارزیابی عملکرد ابزارهاي تامین مالی 
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سال

عقود
متوسط *2008200920102011

3842/644/84542/6  مرابحه

مشارکت کاهنده 

)تقلیلی(
28/729/528/331/829/6

2214/312/711/715/2اجاره

2/76/15/83/34/5استصناع

2/051/82/92/82/4مشارکت

1/71/922/12سلف

0/21/20/20/10/4مضاربه

----0/01قرض  الحسنه

4/62/63/33/23/3سایر

)جهان(در کل بانک هاي اسالمی  عقود اسالمیسهم روش هاي مختلف تامین مالی به تفکیک 
درصد

Source: IBIS, IFIs

در برخی کشورهاي اسالمی عقود اسالمیسهم روش هاي مختلف تامین مالی به تفکیک 
 )2009(
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امارات 

متحده 

عربی

مالزي کویت عربستان بحرین مصر قطر یمن ایران

سایر

اجاره

فروش اقساطی

مضاربه

استصناع

مشارکت

مرابحه
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سال

عقود
13841385138613871388 **1389

26/730/3312950/558/5عقود مشارکتی

11/215161739/748/9ـ مشارکت مدنی

6/97/796/86/55/9ـ مضاربه

110/90/70/70/9ـ سرمایه گذاري مستقیم

2/51/81/41/51/51/9ـ مشارکت حقوقی

5/24/83/93/12/10/9ـ معامله سلف

64/459/85854/430/539/5عقود غیر مشارکتی

5048/148/645/121/230ـ فروش اقساطی

4/43/53/23/54/45ـ قرض  الحسنه

3/731/81/410/7ـ اجاره به شرط تملیک

6/35/14/44/343/8ـ جعاله

8/9101116/6202*سایر

 مانده تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی به بخش هاي مختلف بر اساس عقود اسالمی
درصددر ایران

اداره بررسی ها و سیاست هاي اقتصادي، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران: مأخذ
.سایر شامل خرید دین، اموال معامالت و مطالبات معوق و سررسید گذشته می باشد*

تا پایان دي ماه ** 
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طی سه دهه عقود اسالمیبررسی سهم روش هاي مختلف تامین مالی در ایران به تفکیک 

1387-89طی سال هاي  عقود اسالمیسهم روش هاي مختلف تامین مالی در ایران به تفکیک 
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نتیجه گیرينتیجه گیري
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از توجه شما سپاسگزارم


