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 ۱(۲۰۱۹) جهانایران و  درهای توسعه مالی اسالمی شاخصگزارش 
 

 2لیال محرابی

 مقدمه -۱
است؛ بطوریکه ارزش با سرعت در حال افزایش  در جهانتقاضا برای خدمات و محصوالت منطبق با شریعت 

در این میان، ایران، عربستان تریلیون دالر رسیده است.  2٫5به  2018درصدی در سال  ۳های مالی اسالمی با رشد دارایی
ها به داراییبیشترین سهم بازار مالی اسالمی را از لحاظ  دالر میلیارد 500 بیش از ارزش بهیی هابا داراییهر یک  و مالزی

 اند رشد سریعی را تجربه نمایند. و کشورهایی همچون مراکش، قبرس و اتیوپی توانسته دهندیخود اختصاص م
های صنعت مالی اسالمی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و برای صکوک نسبت به سایر بخش در این میان،

های آینده نقش رود در سالعبور کرده است و انتظار می 2018تریلیون دالر در سال  1اولین بار انتشار جهانی آن از مرز 
آوری سرمایه از طریق ابزار ز بازارها عالقه بیشتری به جمعهای اخیر، بسیاری اتری داشته باشد. در حقیقت، طی سالبرجسته

  .انددادهصکوک نشان 
مورد  ۳(IFDI) های توسعه مالی اسالمیجغرافیایی از لحاظ شاخص مختلف منطقه 8کشور در  1۳1در این گزارش 

ه توسعه کمی، حوز 5در  مالیی توسعه هااین شاخصیافته به اصاختصاند. مجموع نمرات ارزیابی و بررسی قرار گرفته
که دهد نشان می رسانی()اطالع ، مسئولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی)حاکمیت( تحقیق(، نظارت دانش )آموزش و

و بازارهای مالی اسالمی  ام هستندپیشگی اسالمی لاز لحاظ توسعه بازاهای ماکشورهای مالزی، بحرین و امارات همچنان 
 ای مالی نیز متعلق به کشورهایی همچون ازبکستان و اتیوپی است.هنوظهور با بیشترین پیشرفت

های مختلف صنعت مالی اسالمی بخشعمده در سراسر  تحولبه عنوان یک  شدنیدیجیتال دهدها نشان میبررسی
یافته به بازنگری در مقررات بازارهای توسعهدر این میان، . نماید دگرگون نظام مالی جهانی راکل تواند و می پدیدار شده است

به چین اسالمی با انتشار صکوک مبتنی بر بالک( FinTechآوری مالی )فندهند و های مالی اسالمی ادامه میو چارچوب
  توانسته است از توسعه قابل توجهی برخوردار گردد. آمریکا و انگلیسدر بازارهای موجود تحوالت  همراه

دهد ها نشان میبینیهای مختلف صنعت مالی اسالمی و اکوسیستم پیرامون آن، پیشتوجه به تحوالت اخیر در بخشبا 
از سال درصد  5٫5های نظام مالی اسالمی با نرخ رشد متوسط ساالنه که پتانسیل رشد این صنعت باال بوده و ارزش دارایی

های توسعه مالی اسالمی و شاخصدر ادامه به معرفی  خواهد رسید. تریلیون دالر ۳٫8به ارزش حدود  2024تا سال  2018
 پردازیم.میها این شاخصبه تفکیک هر یک از بندی کشورها رتبه

 

                                                           
صل جهت دسترسی به ا .باشدمی ، Islamic Finance Development Report 2019گزارش تامسون رویترز با عنوان و تلخیص متن حاضر ترجمه - 1

 گزارش به لینک زیر مراجعه فرمایید.
https://icd-ps.org/uploads/files/IFDI%202019%20DEF%20digital1574605094_7214.pdf 

 .پژوهشکده پولی و بانکیکارشناس ارشد پژوهشی،  - 2
3 - The Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 
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 در جهان  صنعت مالی اسالمی وضعیت -۲
و  شده است های اسالمی تشکیل با باجه هاییموسسه به همراهنهاد مالی کامال اسالمی  1447 از صنعت مالی اسالمی

شامل سه بخش مهم بانکداری اسالمی، بازارهای سرمایه اسالمی )صکوک و اوراق اسالمی( و تکافل )بیمه اسالمی( 
 هااز کل دارایی درصدی 70توان گفت بانکداری اسالمی با سهم مختلف صنعت مالی اسالمی می هایبخشاز میان  باشد.می

ترین بخش صنعت مالی اسالمی ترین و مهمر توانسته است به عنوان بزرگتریلیون دال 1٫7۶هایی بالغ بر ارزش دارایی با و
وپی، الجزایر و افغانستان اتی کشورهای درهای جدید برای ورود به این بازار بانک ایجادعالوه بر این،  شناخته شود. در جهان
نین توسعه ابزارهای نقدینگی جدید برای کمک به رشد صنعت بانکداری اسالمی از جمله در انگلیس و پاکستان قابل و همچ

 باشد. مالحظه می
ارزش  که اشاره نمودو سایر موسسات مالی اسالمی توان به بخش تکافل های صنعت مالی اسالمی، میاز دیگر حوزه

درصدی از  7میلیارد دالر است که در مجموع سهم  140میلیارد دالر و  4۶برابر  به ترتیب 2018های آنها در سال دارایی
درصدی و سایر نهادهای مالی  1دهند. در این میان، اگرچه، بخش تکافل رشد های مالی اسالمی را تشکیل میکل دارایی

ای در بازارهای اصلی گرایانهلهای تحونسبت به سال گذشته با کاهش روبرو بوده است اما در هر دو بخش شاهد فعالیت
خواهد شد. عالوه بر در عربستان سعودی و امارات  علی الخصوصهای آینده رشد بهتر سالبهبود خود هستیم که منجر به 

ها نیز کمک تکاین، هر دو بخش در بازارهای جدید پذیرای متقاضیان جدید هستند و تحوالت در تکنولوژی بیمه و فین
 ها خواهند نمود.هش این بخشقابل توجهی به ج
اسالمی یا صکوک و  بهادارهای مهم صنعت مالی اسالمی بازار سرمایه اسالمی است که متشکل از اوراق از دیگر بخش

 2018 بازار صکوک در سال ها با رشد قابل توجهی روبرو بوده است.است که در مقایسه با سایر بخشهای اسالمی صندوق
میلیارد دالر رسیده  470 رقمی در حدود های نظام مالی اسالمی بهدرصدی از کل دارایی 19و سهم  درصدی 10افزایش  با

  عربستان از وضعیت مناسبی برخوردار است. و، بنگالدش و در کشورهایی مانند مالزیاست 
ه بود اما در سال عملکرد قوی را تجربه کرده کرد 2017که در سال اسالمی  گذاریهای سرمایهصندوقدر همین حال،  

های شده است دارایی های تحت مدیریت به همراه کندی اقتصاد جهانی منجربه دلیل عملکرد منفی بیشتر صندوق 2018
  کاهش یابد میلیارد دالر 108به  های مالی اسالمیدرصدی از کل دارایی 4آن با سهم 

 (۲۰۱۸ -)میلیارد دالرهای مالی اسالمی دارایی های مختلف از کلسهم بخش. ۱شکل 

 

1۰۸

۴۷۰

1۴۰

۴۶

1۷۶۰

صندوق های اسالمی

صکوک

دیگر نهادهای مالی اسالمی

(بیمه اسالمی)تکافل 

بانکداری اسالمی
درصد۷۰

درصد۴

 درصد ۲

 درصد ۵

 درصد 1۹

های مالی ارزش کل دارایی

تریلیون دالر 5٫2اسالمی:   



 
 

8 

 

 (۲۰۱۸-۲۰۱۲ -های مالی اسالمی )میلیارد دالر. رشد دارایی۲شکل  

 
شده جهت افزایش اقدامات انجام های اکوسیستم مالی اسالمی به منظور ارزیابی پیشرفت کلی صنعت، از دیگر بخش

گاهی در این صنعت می مرکز   9۶8، دانش مالی اسالمی به واسطه  ایجاد 2018در سال دهد ها نشان می. بررسیباشدآ
مورد 1۳095مقاله تحقیقاتی از توسعه خوبی برخوردار شده است. در همین راستا، انتشار حدود  2550آموزشی و تولید 

لی رسانی بخش تأمین مااطالع به افزایش آگاهی و علمی توانسته است رانس(نشست )کنف 4۳9خبری و برگزاری حدود 
در امارات، انگلیس و قزاقستان طی سال « هفته مالی اسالمی»اسالمی کمک قابل توجهی نماید. برگزاری رویداد بزرگ 

همچنین میان اندونزی و  های فرامرزی در حوزه مالی اسالمی بین کشورهای ترکیه، قطر و مالزی وو ایجاد همکاری 2018
 رود.های این بخش به شمار میاز دیگر پیشرفت 2019سورینام در سال 

کشور با ایجاد مقررات مربوط به امور  44های مدیریت مالی اسالمی، بخش حاکمیت و نظارت توسط در میان مؤلفه
ها . در این میان، دولتگرفته استمؤسسات مالی اسالمی شکل  برای معرفیمتخصص شرعی  11۶۶ تعداد مالی اسالمی و

های پشتیبانی آنها نقش قابل توجهی را در تدوین نقشه راه و های خاص صنعت و اکوسیستمبه منظور پیشبرد اهداف بخش
 2024-2019های برنامه جامع اقتصاد شرعی در اندونزی برای سالاندازی راه، نمونه بارز آناند. گذاری ایفا نمودهمقررات

 شده برای کمک به صنعت مالی اسالمیهای عملیاتی طراحیها و برنامهتوسعه، استراتژی چارچوب شامل این برنامه. است
  .دنکننقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میهمواره  هاست ک

 بخشند. بهمندی از این صنعت بهبود میهای نظارتی خود را برای بهرهها همچنین چارچوباز نظر حاکمیت، دولت
 و ند تا نظارت شرعی را در بخش بانکداری اسالمی و صکوک بهبود بخشدکمثال امارات متحده عربی تالش می عنوان

له مراکش، فیلیپین و بنگالدش نیز مقررات ممالزی در حال تجدیدنظر در چارچوب تکافل خود است. سایر کشورها از ج
  اند.معرفی کرده 2019جدید مالی اسالمی را در سال 

های بخشنقش قابل توجهی در ایجاد تحوالت ها تکفینتوسعه و انقالب دیجیتال توان گفت توجه به موارد مذکور می با
انتشار صکوک  به عنوان مثال، باشند.و به طور فعال در حال تغییر پویایی این صنعت می داردمختلف صنعت مالی اسالمی 

های از نمونه 2018ارتقاء صنعت در انگلیس و ایاالت متحده در طول سال در تک اسالمی چین و نقش فینبر مبنای بالک

1۷۶۰
۲۰۵۹ 1۹۷۴

۲۲۰۰ ۲۳۰۶
۲۴۵۸ ۲۵۲۴

۳۴۷۲

۰

۵۰۰

1۰۰۰

1۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

۴۰۰۰

۲۰1۲ ۲۰1۳ ۲۰1۴ ۲۰1۵ ۲۰1۶ ۲۰1۷ ۲۰1۸ ۲۰۲۴

(یپیش بین)
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نیز توسط متخصصین شرعی و قانونگذاران در  4شدههای رمزنگاریرود. عالوه بر این، داراییبارز این توسعه به شمار می
  باشد.بازارهای توسعه یافته مالی اسالمی مانند بحرین و مالزی در حال بررسی می

 ۲۰۱۸در سال  مالی اسالمیصنعت  اکوسیستم . ۳کل ش

 

  در جهان های توسعه مالی اسالمیشاخص -۳
به  های اصلیبندی عوامل مؤثر در پنج حوزه مختلف به عنوان شاخصطبقه با( IFDI) شاخص توسعه مالی اسالمی

 میزان رفقط ب هااین شاخص. پردازدیماز لحاظ پیشرفت مالی بازارهای مختلف مالی اسالمی در سرتاسر جهان  بررسی
 بهاکوسیستم را که  کلی قدرتبلکه د. نشوهای مالی اسالمی در کشورهای مختلف متمرکز نمیاندازه و رشد کلی بخش
توسعه های وزنی شاخصشامل  IFDIپنج شاخص اصلی برای دهد. قرار میارزیابی مورد  را نیز کندتوسعه صنعت کمک می

مرتبط به آنها معرفی های شاخصبرای هر کدام نیز زیرکه  یت، مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی استکمی، دانش، حاکم
 ها پرداخته شده و کشورهای برتر با توجه بهبه توسعه کلی صنعت مالی اسالمی از طریق این شاخص بخشدر این شود. می

 شده است.برجسته ها این شاخص

 

 

 

 

 

                                                           
4- Crypto-assets 

1۴۴۷

تعداد نهادهای  
مالی اسالمی ۲۵۵۰

تحقیقات مالی  
اسالمی منتشر شده

۹۶۸

تعداد مراکز آموزشی مالی  
اسالمی

۴۳۹

رویدادهای مالی اسالمی

1۳۰۹۵

اخبار حوزه مالی  
اسالمی

۴۴

تعداد کشورهای دارای  
مقررات مالی اسالمی

11۶۶

تعداد متخصصین 
شرعی

میلیون دالر۶۳۹

CSRوجوه توزیع شده 
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 (IFDI-۲۰۱۹های توسعه مالی اسالمی )لحاظ بیشترین میزان شاخصبندی کشورها از . رتبه۴شکل 

 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ 

 برونئی عمان کویت پاکستان اردن عربستان سعودی اندونزی امارات بحرین مالزی
115 71 70 ۶8 ۶0 57 5۶ 54 52 45 

 
اند مانند سال گذشته به سه کشور مالزی، بحرین و امارات همچنان توانسته 2019دهد در سال های کلی نشان میبررسی

کل های توسعه مالی شناخته شوند. مالزی از نظر ارزش عنوان سه بازار برتر مالی اسالمی از لحاظ میانگین کلیه شاخص
 مسئولیت اجتماعی شرکتیها به غیر از شاخص در همهدرتمند است و ق پیشگامیک  توسعه مالی اسالمی به عنوان شاخص

انداز نظارتی جامع، حاکمیت به همراه چشماسالمی  وجوهاست. بحرین به ویژه در بانكداری و  نخست قرار گرفتهدر جایگاه 
عملکرد مناسبی داشته است توانستهاخبار شده در دادهپوششهای مالی اسالمی ای از فعالیتو طیف گستردهشرعی قوی 

تعداد زیادی  برگزاری ، حاکمیت قوی ودهندگان آموزش مالی اسالمیامارات متحده عربی با توجه به تعداد باالی ارائه باشد.
 های برتر جهان قرار گیرد.توانسته است در رتبههای مالی اسالمی در کشور از اخبار و برنامه

های ها یا مدرکن تعداد مؤسسات آموزشی در جهان و همچنین تعداد باالی دورهکشور اندونزی با توجه به ارائه بیشتری
مربوط به امور مالی اسالمی و تعداد زیاد مقاالت علمی توسط این مؤسسات آموزشی و سایر وابسته ها توانسته است در رده 

مقادیر همچنین پرداخت و ی صکوک حکومتی و صکوک شرکت انتشارچهارم قرار گرفت. عربستان سعودی به دلیل ادامه 
 ه است.توسط مؤسسات مالی اسالمی این کشور، در جایگاه پنجم باقی ماند CSR وجوهزیادی از 
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 (2019های توسعه مالی اسالمی )بندی کشورها از لحاظ شاخص. رتبه1جدول 
 شاخص توسعه کمی 

1 
 مالزی

2 
 ایران

۳ 
 کویت

4 
 بحرین

5 
 عربستان سعودی

 هازیرشاخص
 تکافل  بانکداری اسالمی 

1 
 ایران

2 
 عربستان سعودی

۳ 
 مالزی

1 
 عربستان سعودی

2 
 ایران

۳ 
 بنگالدش

 صکوک  سایر نهادهای مالی اسالمی 
1 

 ایران
2 

 کویت
۳ 

 مالزی
1 

 مالزی
2 

 اندونزی
۳ 

 عربستان سعودی
  های اسالمی صندوق

1 
 مالزی

2 
 ایران

۳ 
 عربستان سعودی

 )نظارت( حاکمیت
1 

 مالزی
2 

 بحرین
۳ 

 امارات
4 

 عمان
5 

 برونئی
 هازیرشاخص

 حاکمیت شرعی  مقررات 
1 

  -پاکستان بحرین -مالزی
 قطر -نیجریه-اندونزی 

1 
 بحرین

2 
 مالزی

۳ 
 سودان

  حاکمیت شرکتی 
1 

 مالزی
2 

 عمان
۳ 

 برونئی
 (CSRمسئولیت اجتماعی شرکتی )

1 
 اردن

2 
 عربستان سعودی

۳ 
 عمان

4 
 کویت

5 
 قطر

 هازیرشاخص
  CRSهای فعالیت  CRS وجوه

1 
 اردن

2 
 عربستان سعودی

۳ 
 کویت

1 
 عمان

2 
 سریالنکا

۳ 
 نیجریه

 دانش
1 

 مالزی
2 

 اندونزی
۳ 

 پاکستان
4 

 اردن
5 

 امارات
 هازیرشاخص

  تحقیقات آموزش 
1 

 اندونزی
2 

 مالزی
۳ 

 اردن
1 

 مالزی
2 

 اندونزی
۳ 

 باکستان
 رسانیآگاهی و اطالع

1 
 مالزی

2 
 امارات

۳ 
 بحرین

4 
 پاکستان

5 
 برونئی
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 هازیرشاخص
 ها کنفرانس سمینارها 

1 
 مالزی

2 
 برونئی

۳ 
 پاکستان

1 
 مالزی

2 
 امارات

۳ 
 بحرین

  اخبار 
1 

 بحرین-امارات
2 

 قطر
۳ 

 عمان
 

کشور مورد بررسی از روند رو به  1۳1بر مبنای این گزارش، توسعه صنعت مالی اسالمی در سطح جهانی و در میان 
افزایش یافته  2019در سال  8/10به  2018در سال  ۳/10از   بهبودی برخوردار بوده و میزان متوسط جهانی این شاخص

های ارزش در این میان،باشد. میصلی دانش، حاکمیت و آگاهی ناشی از افزایش سه شاخص ا رو به رشد، این رونداست که 
به دلیل همبستگی شدید بین عملکرد  مسئولیت اجتماعی شرکتیو  (QD)5دیگر از جمله توسعه کمیمهم دو شاخص 

 .نسبت به سال قبل بدون تغییر بوده است 2019در سال  CSRدر زمینه آنها مؤسسات مالی اسالمی و ابتکار عمل 
  

 (IFDI ۲۰۱۹) توسعه مالی اسالمی هایشاخص جهانی متوسط. ۵شکل 

 
 

 نهادهایسایر  ،، تکافلاسالمی بانکداری از جمله عملکرد پنج بخش اصلی مالی اسالمی،شاخص توسعه کمیاز لحاظ 
نسبت به با اندکی رشد  میانگین جهانی این شاخص .شده استاندازه گیری ، های اسالمیمالی اسالمی، صکوک و صندوق

های بانکداری مذکور تنها در بخش زیرشاخص 5افزایش یافته است. در میان  2019در سال  ۶به  5٫8سال گذشته از 
های بانکداری اسالمی، به ویژه در بازارهای باشیم. با وجود کندترشدن رشد داراییاسالمی، تکافل و صکوک شاهد رشد می

ها شده است. ارهای دیگر قابل مشاهده است که باعث افزایش امتیاز زیرشاخصهای قابل توجهی در بازاصلی، اما پیشرفت
، 2019در سال  های بانکداری اسالمیدر این میان، سه کشور جدید سورینام، مراکش و اتیوپی با ارائه گزارش از دارایی

                                                           
5 - The Quantitative Development (QD) 

متوسط جهانی کل 
:  شاخص های توسعه مالی

11

:  توسعه کمی
۶

مسئولیت  
اجتماعی  

۸: شرکتی

:اطالع رسانی
1۶

1۰: دانش

حاکمیت  
1۴(: نظارت)
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بل توجهی را به خود اختصاص داده طوریکه، اتیوپی سهم قااقدام به بهبود مقادیر مربوط به زیرشاخص های خود نمودند. به
 ارتقاء یافته است.  ۳2به  44و در زیرشاخص بانکداری اسالمی از رتبه 

شده است. ها شاخصزیرعالوه بر این، بهبود عملکرد نهادهای مالی اسالمی در برخی از کشورها باعث افزایش برخی از 
طیف قرار  در باالترین های اسالمی این کشورهای بانکبازده داراییزیرا میانگین ای داشته ویژهاندونزی سهم در این میان، 

بازده دارایی  در که میزان قابل توجهی استدر شاخص توسعه کمی شامل سوریه  با عملکرد مطلوبسایر کشورهای  ه وداشت
 نهادهای بندی برترینرتبهدر تایلند، سنگاپور و آلبانی نیز از جمله کشورهایی هستند که . استهای اسالمی وجود داشته بانک

 اند. قرار گرفته از لحاظ سودآوری مالی اسالمی 
کویت با افزایش انتشار صکوک حکومتی  نبه پشتوانه کشورهایی همچوشاخص صکوک از لحاظ  ایجادشده هایپیشرفت

حکومتی توسط مراکش  های اسالمی و همچنین با انتشار اولین صکوکمدیریت نقدینگی در بانکبه منظور  2018در سال 
های اسالمی به دلیل رشد منفی )متوسط( در ارزش وجوه و متوسط عملکرد جمعی منفی بوده است. از طرف دیگر، صندوق

 دهند.در کشورهایی از جمله ژاپن، ایرلند و ایاالت متحده، رکود ناچیزی را نشان می
که  شودها سنجیده میمسئولیت اجتماعی شرکتو  شاخص حاکمیتهای مدیریت صنعت مالی اسالمی از طریق مؤلفه

مواجه بودیم. درواقع، شاخص حاکمیت از طریق سه  CRSبا افزایش حاکمیت شرکتی و تثبیت موقعیت  2019در سال 
به  1۳از سطح شاخص ، این 2019شوند که در سال زیر بخش مقررات، حاکمیت شرعی و حاکمیت شرکتی سنجیده می

توان عمدتا ناشی از بهبود افشای اطالعات و عملکرد این افزایش در شاخص حاکمیت را می. است داشته افزایش 14
نهادهای مالی اسالمی در کشورهایی از جمله بنگالدش، بوسنی و هرزگوین، اتیوپی ، سوریه و کنیا دانست. از طرف دیگر 

در برخی از کشورها مانند سورینام شاهد مقررات و حاکمیت شرعی همچنان بدون تغییر بوده است. این در حالی  است که 
افزایش تعداد متخصصین شرعی بودیم و البته برخی دیگر مانند کویت و بنگالدش تعداد کمتری گزارش کردند که به نوبه 

 است. خود منجر به کاهش تعداد موسسات با حداقل متخصصی شرعی شده
هایی مانند زکات، خیریه شده در حوزه( از طریق میزان وجوه پرداختCSR) شرکتیشاخص جهانی مسئولیت اجتماعی 

های پرداخت زکات و وقف های این بخش از لحاظ رفاه کارکنان، سیاستو همچنین شفافیت فعالیتالحسنه و قرض
هیچ تغییر است و باقی مانده  8در سطح  بدون تغییر نسبت به سال گذشته جهانی این شاخص ارزششود. گیری میاندازه

در سال  CRS شدهمیزان وجوه پرداخت این در حالی است که های آن وجود ندارد.ای در مقادیر زیر شاخصقابل توجه
رسیده  2٫44های این حوزه کاهشی و به درصدی روبرو بوده است و در مقابل متوسط شفافیت فعالیت 2۳با رشد  2019
با بیشترین میزان پرداخت وجوه، بهترین عملکرد در امتیاز را نشان دادند، در میان کشورهای مختلف، سوریه و عمان  است.

را گزارش کردند.  CSRاین در حالی است که مالدیو، کنیا، هند، قزاقستان و نیجریه امتیازات بهتری از لحاظ شفافیت بهتر 
 CSRهای ل امتیاز افشای  فعالیتباعث تنز 2018با این حال کشورهایی مانند سودان با شفافیت مالی کمتر در طول سال 

 شده است.سی ربرطی دوره مورد 
های آن از جمله دهنده عملکرد مطلوب زیرشاخصافزایش داشته که نشان 10به  9از  2019شاخص دانش در سال 

مراکش  در بسیاری از کشورها از جمله اسپانیا، کره جنوبی و 2018مقاله علمی جدید در طول سال  81۶تحقیقات با تولید 
 باشد.دهندگان آموزش مالی اسالمی در اندونزی، مالزی، اردن، امارات و بحرین میو همچنین ارتقای بخش آموزش و ارائه

گاهی و اطالع گیری اخبار منتشرشده در حوزه مالی اسالمی و برگزاری رویدادهای علمی )سمینارها و با اندازه رسانیآ
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با افزایش جهش در  شاخصاین  هبود کلیافزایش یابد. در این میان، ب 1۶به 15سطح  ها( توانسته است ازکنفرانس
در کشورهایی از جمله ازبکستان، افغانستان، تونس، تاجیکستان و فیلیپین بوده  ۳4به  ۳0زیرشاخص انتشار اخبار از امتیاز 

 است. 
 8به  2018در سال  7نیز روند افزایشی داشته و از امتیاز ها و سمینارها کنفرانسرویدادهای مربوط به های شاخصزیر

پاکستان، عربستان  از جمله برخی از کشورهااما در  2018ها در سال با وجود کاهش تعداد کل کنفرانسرسیده است. 
ی اسالمی در در حوزه مال کنفرانس نیز اقدام به برگزاری کشور جدید 12 شاهد روند افزایشی بوده و حتیسعودی و اندونزی 

که  ناشی از  در ایاالت متحده و انگلیس افزایش یافته است نیز سمینارها زیرشاخص مربوط به . مقادیرطول سال نمودند
صنعت این که به نوبه خود باعث گسترش  بودهبرای ارتقاء خدمات خود های اسالمی تکهایی از سوی فیناندازی کمپینراه

 شده است.
های جهانی مالی اسالمی و برخی از بازارهای اصلی صنعت، همانطور که در شاخص شد داراییرغم کاهش نسبی رعلی

های آینده با رشد قابل توجهی در بازارهای غیرمرکزی )اصلی( روبرو توسعه کمی نشان داده شده است، ممکن است در سال
رهایی از جمله فیلیپین، الجزایر و اندونزی حاکی شویم. عالقه به امور مالی اسالمی و تهیه نقشه راه برای توسعه آن در کشو

. این خواهد یافت الخصوص در حوزه توسعه کمی به شدت افزایشعلی ها،مربوط به شاخص از آن است که امتیازات
و مقررات گذاری  نظارتبخش در  بهبودها همچنین ممکن است منجر به افزایش آگاهی از طریق اخبار و رویدادها، پیشرفت

 .شود اتصنعت از طریق آموزش و تحقیقاین دانش  در سطح افزایش یا و
دهد که تمایل به استفاده از خدمات و تولیدات مالی اسالمی در بسیاری ها نشان میدر مجموع تحقیقات و نظرسنجی

ها برای ها میان دولترود همکاریدر حال افزایش است. عالوه بر این، انتظار می لیسگاناز کشورهای غیرمسلمان از جمله 
ای میان ترکیه، قطر و مالزی و همچنین همکاری میان اندونزی توسعه متقابل صنعت مالی اسالمی همچون همکاری توسعه

 نهادهایعالوه بر این، حمایت مستمر توسعه مالی اسالمی در آینده رقم بزند.  تری را برای شاخصو سورینام آینده روشن
بیشتر چنین  تواند زمینه ایجادمی (ICD) 6همکاری اسالمی برای توسعه بخش خصوصیشرکت ای چندجانبه مانند توسعه

 نماید.تضمین ها را در آینده همکاری

  شاخص توسعه کمیوضعیت  -۴
های این صنعت نگاهی است به کلیه زیرمجموعه برای ارزیابی توسعه کمی نهادهای مالی و بازارهای اسالمی، الزم

های و عملکرد کل صنعت مالی اسالمی و بخشمالی شد در این بخش، ر انداخته شود و از لحاظ کمی مورد بررسی قرار گیرد.
صنعت مالی  اصلی ستون عنواندرواقع، نهادهای مالی با توجه به اندازه و رشد آنها به  . نشان داده شده استمختلف آن 

های اسالمی جزو ابزارهای مهم های بازار سرمایه از جمله صکوک و صندوقشوند و داراییاسالمی محسوب می
های مربوط به زیربخشهای کلیدی روند و فرصت بررسی و ارزیابی، روند. لذاشمار میگذاری برای این صنعت بهسرمایه

گذاری ، نهادهای های سرمایه)شرکت مالی اسالمی نهادهای، سایر افلتکبانکداری اسالمی، شاخص توسعه کمی از جمله 
از اهمیت باالیی  گذاری در بازار سرمایه()به عنوان ابزارهای سرمایه های اسالمی، صکوک و صندوقمالی خرد و غیره(

 باشد.برخوردار می

                                                           
6 - Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) 
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 (2018) های مختلفهای مالی اسالمی به تفکیک بخش. توزیع دارایی2جدول 

های مختلف/ بخش
 هابندی داراییطبقه

سهم از کل 
های مالی دارایی

 اسالمی )درصد(

ارزش 
 هادارایی

 )میلیارد دالر(
تعداد  تعداد نهادها/ ابزارها

 کشورها

های )بانک ۵۲۰ ۱۷۶۰ ۷۰ بانکداری اسالمی
 ۷۲ اسالمی و باجه(

 ۴۷۰ ۱۸ صکوک
)تعداد کل  ۲۸۸۷

 ۲۷ صکوک منتشرشده(

مالی  سایر نهادهای
 اسالمی

سایر نهادهای ) ۵۹۲ ۱۴۰ ۶
 و باجه( مالی اسالمی

۴۹ 

 ها)کل صندوق ۱۷۰۱ ۱۰۸ ۴ های اسالمیصندوق
 ۲۸ (و باجه

 ۴۶ ۲ تکافل )بیمه اسالمی(
)نهادهای بیمه و  ۳۳۵

 ۴۷ (باجه

 
درصد  ۳درصد به  7از  نسبت به سال قبل با روند کاهشی روبرو بوده و 2018رشد صنعت مالی اسالمی در سال           

تریلیون دالر افزایش یافته  2٫52تریلیون دالر به  2٫4۶ها از رسیده است. این در حالی است که کل دارایی 2018در سال 
( که کندی رشد در صنعت مالی اسالمی گزارش شده 2014، این برای دومین بار است )پس از سال 2012است. از سال 

 است.

 (۲۰۱۸-۲۰۱۲ -ای مالی اسالمی )میلیارد دالره. رشد دارایی۶ شکل 

 
 

1۷۶۰

۲۰۵۹ 1۹۷۴
۲۲۰۰

۲۳۰۶
۲۴۵۸ ۲۵۲۴

۳۴۷۲

۰

۵۰۰

1۰۰۰

1۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

۴۰۰۰

۲۰1۲ ۲۰1۳ ۲۰1۴ ۲۰1۵ ۲۰1۶ ۲۰1۷ ۲۰1۸ ۲۰۲۴

(پیش بینی)
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توان تا حد زیادی به کندی در هر سه بازار پیشرو در را می 2018دهد کاهش سرعت رشد در سال ها نشان میبررسی
میلیارد دالر  500بیش از  هاییبا داراییهر یک صنعت مالی اسالمی از جمله ایران، عربستان سعودی و مالزی نسبت داد که 

 اند. های مالی اسالمی جهان را به خود اختصاص دادهدرصد از کل دارایی ۶5حدود 

 به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی های مالی اسالمیداراییتمرکز . ۳جدول 
 )میلیارد دالر(

 
 
 

 
های آمریکا های ایران به عنوان بزرگترین بازار مالی اسالمی به دلیل ادامه کاهش ارزش ریال ناشی از تحریمارزش دارایی

 17 اسالمی این کشور از نظر ارز محلیمیلیارد دالر کاهش یافته است این در حالی است که رشد نهادهای مالی  575به 

ایران نیز نسبت به سال قبل از نظر ارزشی کاهش یافته است، اگرچه زیر شاخص بوده است. صندوق های اسالمی در رصد د
 صکوک به واسطه امکان صدور آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

 

 ()میلیارد دالر ۲۰۱۸ های مالی اسالمیداراییبرترین کشورها از لحاظ . ۷شکل 

 

سایر کشورهای              آمریکا
 آسیایی

جنوب صحرای      
 آفریقا

دیگر کشورهای  اروپا جنوب آسیا
 منطقه منا

کشورهای حوزه  جنوب شرق آسیا
 خلیج فارس

۳ ۳ 7 ۶7 79 ۶20 ۶21 112۳ 

۵۷۵ 
۵۴1 ۵۲1 

۲۳۸ 

1۲۵ 11۶ 
۸۶ ۸۶ 

۵1 ۳۸ 
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 2018های مالی اسالمی در سال درصدی در دارایی ۶عربستان سعودی به عنوان دومین بازار بزرگ مالی اسالمی با رشد 
دهد. اندکی کاهش را نشان می 2017درصدی در سال  7میلیارد دالر رسیده است که نسبت به رشد  541به رقمی در حدود 

اسالمی و میزان صکوک منتشرشده نسبت به سال قبل  (هایصندوقوجوه )وان به کاهش تاین کاهش سرعت رشد را می
های بانکداری اسالمی و تکافل نسبتا مطلوب نسبت داد. وضعیت نهادهای مالی اسالمی عربستان سعودی با افزایش در بخش

 دهد.و در بخش سایر مؤسسات مالی اسالمی نیز اندکی کاهش را نشان می

 های مالی اسالمیترین بازارها از لحاظ رشد داراییسریع. ۹ شکل                  ۲۰۱۸ های مالی اسالمیکل دارایی سه بازار اول ازسهم . ۸شکل 

 
 

 18میلیارد دالر رسیده است که در مقایسه با رشد  521درصدی به  5با رشد  2018ها در مالزی در سال ارزش دارایی
، بخش صکوک و بانکداری اسالمی 2017های رشد در سال ترین محرکچندان قابل توجه نیست. اصلی 2017درصدی سال 
نتوانسته رشد قابل توجهی  2018المی این کشور در سال های مالی اسدرصدی از کل دارایی 8۳رغم سهم است که علی

با افزایش انتشار صکوک حکومتی  2017طور خاص در مورد صکوک مصداق دارد که در سال داشته باشد. این مسأله به
حفظ  2018در سال  مطلوب انتشار خود را سطحجهش قابل توجهی را تجربه نماید و به همین منظور توانست توانست 

 شاهد کاهش دارایی در طول سال بودند.این کشور  های مالی اسالمیسایر بخشحال، با این .نماید
 49حدود  و چندان قابل توجه نبوده 2018مالی اسالمی در سال  نهادهایهای کل دارایی رشددهد ها نشان میبررسی

 70حدود ی اسالمی که دارهای بخش بانکداراییاند. ها در طول سال خبر دادهاز کاهش دارایی نهادهای مالیاز این درصد 
در رسیده است. این تریلیون دالر  1٫7۶به  درصدی 2با رشد  2018، در سال تشکیل می دهند،از کل صنعت را  درصد
میلیارد دالر  4۶درصد  1یا رشد یا بیمه اسالمی  مالی یعنی تکافل صنعت این ترین بخشکه درآمدهای کوچک است حالی
 .میلیارد دالر کاهش یافته است 140به درصدی  2نیز با رشد منفی   مالی اسالمی  نهادهایهای سایر دارایی ت.ه اسرسید

میلیارد دالر بیشترین سهم از کل را به  470در میان بازارهای سرمایه اسالمی، بخش مربوط به دارایی صکوک با ارزش 
عنوان سریعترین بخش صنعت مالی همراه با افزایش انتشار درصدی به  10خود اختصاص داده است. بخش صکوک با رشد 

 های دولت شناخته شده است.صکوک حکومتی و چندجانبه برای حمایت از هزینه
است. این نتیجه ناشی میلیارد دالر رسیده 108درصدی به  10های اسالمی با کاهش های صندوقاز سوی دیگر، دارایی

 407هایی به ارزش صندوق اسالمی با دارایی 84باشد. عالوه بر این، این بخش می از عملکرد منفی در عمده بازارهای
 با انحالل یا ادغام روبرو بودند. 2018میلیون دالر در طول سال 

65

درصد

مراکش

قبرس

اتیوپی
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های چشمگیر در برخی از بازارهای پیشرفت شاهد های مالی اسالمی در جهان، امارغم کاهش سرعت رشد داراییعلی
را جهانی مالی ای هداراییکل  ازتریلیون دالر  2٫52در مجموع که  مورد بررسی کشور ۶1میان  رد. هستیممالی اسالمی 

های جدید اسالمی اشاره نمود که اقدام به تأسیس بانکمراکش، اتیوپی و سورینام اند می توان به سه کشور جدید تشکیل داده
اند ترین بازارهایی است که در کنار قبرس و اتیوپی توانستهکردند. در این میان مراکش یکی از سریع 2018و  2017در سال 

ها از رشد سریعی را تجربه نمایند. این در حالی است که بخش بانکداری اسالمی در قبرس و اتیوپی نسبت به سایر بخش
 رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. 

ها بینیهای مختلف صنعت مالی اسالمی و اکوسیستم پیرامون آن، پیشتوجه به تحوالت اخیر در بخشدر مجموع با 
 5٫5های نظام مالی اسالمی با نرخ رشد متوسط ساالنه دهد که پتانسیل رشد این صنعت باال بوده و ارزش دارایینشان می

صکوک و  رودمی نتظارعالوه بر این، ا خواهد رسید. تریلیون دالر ۳٫8به ارزش حدود  2024تا سال  2018از سال درصد 
 اصلی جریان از بخشی و خواهند داد نشان آینده هایسال در را رشد بیشتریندر بخش بازار سرمایه  اسالمی هایصندوق

 خواهند کرد. حفظ راخود  فعلی رشد سطح نیز اسالمی مالی نهادهای و شوندمی
 

 بانکداری اسالمی -۱-۴
ها به عنوان درصدی از کل دارایی 70تریلیون دالر و سهم  7۶/1هایی بالغ بر دارایی بانکداری اسالمی با ارزش

 با جهان سراسر در کشور72در میان . شودمیشناخته  2018طی سال  ترین بخش صنعت مالی اسالمی در جهانبزرگ
های در حال حاضر، سهم دارایی .انداقدام نموده خود هایداراییبه ارائه گزارش  مورد ۶1، حدود اسالمی هایبانکداشتن 

ای از این بخش توسط مجموعه باشد ودرصد می ۶های بانکی جهان چیزی در حدود بانکداری اسالمی از کل دارایی
در  اسالمی هایبانک از زیادی که تعداد شودها پشتیبانی میگذاری، تخصصی و انواع دیگر بانکهای تجاری، سرمایهبانک

متعارف  هایبانکدر  اسالمی باجه 219 جهان، در اسالمی بانک 520 بین از. گیرندقرار می تجاری هایمجموعه بانک
فعالیت در حوزه بانکداری  اجازه هاییباجه چنین طریق از فقط کشورهااز  برخیاین در حالی است که در . فعالیت می کنند

به . کنندفعالیت می اسالمیکامال  هایبانک اکنون در قالب کشورها این از برخیمرور زمان،  به اگرچه .شودداده میاسالمی 
 عنوان به متعارفبانکداری  لیسانس تحت قبالً کهاست  افغانستان اسالمی بانک به 2018 سال در مجوز اعطایعنوان مثال 

 .است کردهمی فعالیت باختر بانک
 
 ۲۰۱۸ -های اسالمی به تفکیک ساختار . تعداد بانک۱۱شکل               های بانکیاز کل دارایی اسالمیداری بانکهای سهم دارایی. ۱۰شکل 

 

;تجاری

418

;سرمایه گذاری

58

25;عمده فروشی ;تخصصی

19

6

درصد
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 (۲۰۱۸-۲۰۱۲ -اسالمی )میلیارد دالر بانکداریهای رشد دارایی .۱۲ شکل 

 
 

به  خود متعارف هایبانکدر  بهره بدون داریبانک واحدهای خوب عملکرد دلیل به که است اتیوپی نمونه دیگر، کشور
های بانکداری اسالمی این کشور ارزش دارایی. است از لحاظ رشد تبدیل شده اسالمی بانکداری بازارهای ترینسریع از یکی

 نیستند، اسالمیکامال  هایبانک مجاز به فعالیت در قالب حال این بامیلیون دالر بوده است.  12۳در حدود  2018در سال 
. یافت تغییر اسالمی هایبانک تشکیل برای دولت حمایت از اتیوپی وزیر نخست اعالمیه با 2019سال  مه در رویه این اما
 مجوزهایی چنین بود نتوانسته 2011 سال در که شد زم زم بانک به اسالمی بانکداری مجوز فعالیت اعطای به منجر امر این

 . فعالیت نماید کشوردر  شریعت با سازگار بانک دومینبعد از بانک هجرا به عنوان  دارد قصد و کند کسب را

  ۲۰۱۸ اسالمی بانکداریهای داراییبرترین کشورها از لحاظ . ۱۳شکل 

 

1۳۰۴

1۵۵۹
1۴۴۳

1۵۹۹
1۶۷۳ 1۷۲۳ 1۷۶۰

۲1۷۵

۰

۵۰۰

1۰۰۰

1۵۰۰
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 بهتوانسته است  2018میلیارد دالر در سال  ۳های بانکداری اسالمی به میزان با ارزش دارایی الجزایر ،از سوی دیگر
همچنین در  نماید. تصویب را خود هایبانک در اسالمی هایباجه ایجاد کشور، این مالی صنعت به بخشیدن رونق منظور

 97هایی بالغ بر ارزش دارایی با جهاندر  اسالمی داریبانک بزرگ بازار ششمین بازارهای مهمی از جمله قطر به عنوان
 ترینبزرگ ،خود موجود اسالمی کامال بانک شش به کشور این رودمی انتظار باشد.انجام می دست در تحوالتی دالر میلیارد

قطر به عنوان قدرتمندترین کشور از لحاظ ذخایر انبوه گاز طبیعی در  .نماید اضافه انرژی موضوع بر تمرکز با را اسالمی بانک
بلکه  قطر در تنها نه را خود تجارتاست که  دالر میلیارد 10 گذاریسرمایه بابانک اسالمی انرژی  تأسیس جهان درصدد

 .کرد خواهد متمرکزسایر کشورهای جهان 

 های بانکداری اسالمیترین بازارها از لحاظ رشد داراییسریع. ۱۵ شکل   ۲۰۱۸ های بانکداری اسالمیسهم سه بازار اول از کل دارایی. ۱۴شکل 

 

 
 متعارف بانک و باروا اسالمی اسالمی بانک ادغام نتیجه در اسالمی جدید بانک یک ایجاد با نیز قطر درمالی  صنعت

 از پس که امیدوارند المللی قطربانک بین سهامداران تقویت یافته و 2019 سال چهارم ماهه سه در( IBQ) قطر المللیبین
 شودمی بینیپیش. باشند بهتری بهبود شاهد متعارف هایبانک به نسبت اسالمی هایبانک مناسب عملکرد دلیل به ادغام
 .باشد داشته اختیار در دالر میلیارد 22های به ارزش داراییتأسیس شده،  جدید بانک
قدرت و همکاری باال   با همچنان (PGCC) فارس خلیج همکاری شورایکشورهای عضو  در اسالمی یداربانک خشب
نمونه موردی بانک تازه . شکل گرفته است اسالمی کامال هایبانکتمام  بین یا اسالمی هایباجه با متعارف هایبانک میان

 ابوظبی تجاری بانکایجاد شده است. عالوه بر این،  اسالمی و متعارف هایبانکتأسیس در قطر است که با ادغام 
(ADCB )ملی بانک با (UNB) منجر امر این. تأسیس شد الهالل اسالمی کامال بانک و شد ادغام ،2019 سالمی  ماه در 
ارائه خدمات  بر اسالمی جداگانه بانکی نهاد یک صورت به شد که هاللاز بانک ال بخشی عنوان به ADCB گروه ایجاد به

  متمرکز است. خرد مشتریان مطابق شرع برای
شدن بازار بانکداری اسالمی در امارات شده است. این در رقابتی به منجر نور بانک به نام دبی درموجود  اسالمی بانک

میلیارد دالر  194باجه اسالمی به  17بانک اسالمی و  9های بانکداری امارات با ارایی،ارزش د2018حالی است که در سال 
ریزی برنامه بحرین بانک اهلی و کویت مالی خانه کویت، اسالمی بانک توسططرح جامع  یک حال، همین دررسیده است.

 .خواهد کردایجاد  دالر میلیارد 100 منطقه، دارایی با ارزش بزرگ بانک ششمین شده است که به عنوان

62

درصد

مراکش

قبرس

اتیوپی
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 ریاض متعارف بانک و( NCB) ملی تجاری بانک بین شده ریزیبرنامه ادغام یک سعودی عربستان در ،از سوی دیگر
( 2014سال )از  5طی  اسالمی کامال بانک یک به تبدیل برای را خود برنامه تا کند ترغیب را این بانک متعارف توانست

 ،(SABB) 8عربستانبانک بریتیش  و 7بانک االول اسالمی، هایباجه با آنها متعارف رقبای در همین حال، اندازی نماید.راه
 اند.کرده ایجاد را بزرگ بانک سومین و شده ادغام 2019 سال جون در

 های بانکداری اسالمی به تفکیک مناطق مختلف جغرافیاییتمرکز دارایی .4جدول 
 )میلیارد دالر(

 
 

 

 
شود. با ها پشتیبانی میگذاری، تخصصی و انواع دیگر بانکهای تجاری، سرمایهای از بانکاین بخش توسط مجموعه

کشورهای  های اخیر،طی سالنماید. ایفا می اسالمی افزایش رشد بخش بانکداری در مهمیهای تجاری نقش این حال بانک
هشت بانک  ند. به عنوان مثال،ووارد شتأمین مالی اسالمی حوزه به ند اتوانسته بانکداری خردخدمات ارائه جدید از طریق 

اسالمی آمریکای جنوبی را  بانکو سورینام اولین  شروع به فعالیت کردند 2018و  2017 هایسال درمراکش اسالمی در 
دهنده خدمات ی ارائههای جدید اسالمی توسط این دو کشور، تعداد کشورهاه است. از این رو، با ورود بانکافتتاح کرد

 کشور رسیده است. ۶9مالی منطبق با شریعت به 
 بار اولین برای که داد خبر شریعت با سازگار نقدینگی تسهیالت ایجاد از 2018 سال سپتامبر در انگلیس مرکزی کبان

 پذیریانعطاف افزایش باعث امر این. دارند نگه مرکزی بانک در راخود  هایسپرده که داد خواهد اجازه اسالمی هایبانک به
 در های متعارفو افزایش سطح فعالیت آنها در مقایسه با بانک اسالمی هایبانکبرای  III بازل نقدینگی نیاز تأمین در

 شود. می انگلیس
 هایپروژه و تجدیدپذیر انرژی کوچک، مشاغل بهارائه تسهیالت  در هابانک از حمایت برای نیز بانک مرکزی پاکستاندر 

 برای بودجه این از این رو، .است کرده اندازیراه مضاربه قرارداد بر مبنای  شریعت با سازگار جدید طرح سه کشاورزی
. بود خواهد دسترس در کنند اندازیراه را تجدیدپذیر انرژی مربوط به هایپروژه خواهندمی که کنندگانمصرف و هاشرکت

از این  .بود خواهد دسترس در هاسردخانه و انبارها ،سیلوها اندازیراه برای کشاورزی محصوالت ذخیره طرحهمچنین 
 . کنند پیدا دسترسی جدید آالت ماشین و ها کارخانه خرید به توانندمی متوسط و کوچک هایشرکت طریق،

 

                                                           
7 - Alawwal Bank  

8 - Saudi British Bank (SABB) 

سایر 
کشورهای             

 آسیایی

جنوب صحرای       آمریکا
 آفریقا

جنوب شرق  جنوب آسیا اروپا
 آسیا

دیگر 
کشورهای 
 منطقه منا

کشورهای حوزه 
 خلیج فارس
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 تکافل )بیمه اسالمی( -۲-۴
میلیارد دالر در سال  4۶ باای دهنده خدمات بیمهنهاد ارايه ۳۳5های صنعت تکافل یا بیمه اسالمی با ارزش دارایی

درصد  80های تکافل، حدود و سهم سه بازار برتر از نظر دارایینسبت به سال قبل بدون تغییر باقی مانده است  2018
 4های آن در این بخش با افزایش ترین بازار باقی مانده و داراییدر این میان، عربستان سعودی به عنوان بزرگباشد. می

های بیمه اسالمی در عربستان است و البته یک سوم شرکتمیلیارد دالر رسیده 15به ارزش  2017درصدی نسبت به سال 
 از ناشی مهاجر کارگران خروج و اقتصادی هایفعالیت کندی لیلداند. درواقع سود خالص این صنعت به اعالم زیان کرده

درصدی روبرو بوده  ۳8با کاهش  2017نسبت به سال  هاخارجی بر باالتر مالیاتوضع  مانند دولت جدید هایسیاست
 2018 سال در زن رانندگان برای رانندگی مجوزهای اعطای از پس های بیمهشرکت عملکرددهد ها نشان میبینیپیش است.

 افزایش یابد. دوباره ،ه استشد موتوری های نامهبیمه در افزایش به منجر که

  تکافل در جهان هایرشد دارایی. ۱۷شکل                                     ۲۰۱۸ –. تعداد نهادهای بیمه به تفکیک ساختار ۱۶شکل             

  
 
 

 از سعودی عربستان درای سرمایهالزامات  حداقل افزایش برای هاییبرنامه با( SAMA) 9سعودی عربستان پولی آژانس
 عالوه بر این،. دهد قرار تأثیر تحت را بازار آینده عملکرد تواندریال سعودی می میلیون 500 به ریال سعودی میلیون 100
 بر مبنای است شده لتکاف فعاالن از برخی برای مجوز تعلیق و 10سرمایه سپر رفتن بین از باعث قبالً  که شده انباشته زیان
 دیگر از. آنها مرتفع سازد تحکیم یا جدید سرمایه آوریجمع بازار، از خروج برای را گذارانبیمهنیاز  تواندمی جدید نامهآیین

 خارجی بیمه فعاالن برای امکان فعالیت این صنعت بگذارد، تأثیر تکافل بازار در تواندمی تصویب صورت در که اقداماتی
 د.شومی عربستان بازار در رقابت افزایش باعث جدید، هایوریآفن و هاایده بالقوه معرفی ضمن که است
 ۳به ارزش  دارایی )شرکت بیمه(، اپراتور 17 با که است جهان سطح در کافلت بزرگ بازار چهارمینبه عنوان  ماراتا

بودن این بازار در امارات شاهد کاهش درآمد خالص با توجه به رقابتی را به ثبت رسانیده است. 2018میلیارد دالر در سال 
 هایهزینه هنوز بنابراین و هستند بازار در جدید نسبتاً  کافلت اپراتورهایهستیم که این مسأله ناشی از ورود  2018در سال 

                                                           
9 - Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) 
10 - capital buffers 
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 از امارات در کافلت هایشرکت حال، این با. شودبر آنها تحمیل می Orient UNB Takaful ندمان یاستارتاپ باالی
 و) اندشده مندبهره هستند اجباری ابوظبی و دبی در اکنون که وسالمت درمانی خدمات بیمه مانند مقرراتی نظارتی تغییرات

 برخوردار هستند. خودرو بیمه قیمت حداقلاز  همچنین و( شوند اجباری نیز اماراتشهرهای  سایر در زودیهب است ممکن
 

 ۲۰۱۸ تکافلهای داراییبرترین کشورها از لحاظ . ۱۸شکل 

 
 

 که باشد این معنای به است ممکنه شد معرفی 2018 سال ژانویه در که بدهی پرداختباز جدید شرایطاز سوی دیگر، 
 عربستان بازار در است ممکن که. این در حالی است باشند تحکیم و ادغام یا و سرمایهبه دنبال افزایش  باید تکافل هایشرکت

حدود  2019 سال جوالی دراما طی گزارش موجود، . بیفتد اتفاق های بیمهاین فرآیند ادغام جهت تثبیت موقعیت شرکت
ای و هنوز برنامه شوندمی کاسته به واسطه شرایط جدید پرداخت بدهی، امارات در بیمه اسالمی  اپراتورهای ازدرصد  40

 . ندارد وجودهای ادغامی برای تثبیت فعالیت در قالب شرکت

 های تکافلترین بازارها از لحاظ رشد داراییسریع .۲۰ شکل                     ۲۰۱۸ تکافلهای سهم سه بازار اول از کل دارایی.۱۹ شکل

 

از  تانزانیامی باشند.  کشور 9 در کافلت اپراتور 20 شاملدر مجموع  2018 سال در آفریقا صحرای جنوب رهایکشو
درواقع توسعه این بازار . شودمی اضافه آنها تعداد به فلاتک مجوزهایدریافت  برای 2019 سال دردیگر کشورهایی است که 
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کل دارایی  تعداد فعاالن تکافل
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 تانزانیا اسالمی بانکداری صنعت رونق آناصلی   هدف که است کشور در تکافل برای نظارتی چارچوب اخیر معرفی ناشی از
 .دهد ارائه را شرع مطابق ایبیمه محصوالت است نتوانسته تاکنون کهاست 

 های بیمه اسالمی )تکافل( به تفکیک مناطق مختلف جغرافیاییتمرکز دارایی .5 جدول
 )میلیارد دالر(

 
 

 
 تکافل گذارانبیمه کل تعداد توانست  تکافل جدید اپراتور دو به الزم مجوزهایبا اعطای  2019 سپتامبر درنیز  یجریهن

 در. است کشور در بیمه نفوذ افزایش ا هدفب دولت ه توسطشد اعطا مصوباتاین  .رساندمورد  چهار به را کشور این در
 شده پرداخت سرمایه حداقل ای به منظور افزایشسرمایه الزامات از را کافلت هایشرکت نیجریه سهام بورس حال، همین
در مراکش با  .خواهد کرد معرفیهم در بورس  را تکافل محصوالت مشتقات که است کرده اعالم همچنین. کندمی معاف

گوست در قانونیتصویب   و خانواده برای فعالیت در حوزه واحدهاییاندازی راه اجازه بیمه هایشرکت به 2019 سال آ
 .1۳آتالنتا و بیمه 12وفا ،11مراكش رویال بیمهنمونه موردی سه شرکت  .فراهم نمود را عمومیتکافل 

های جدید در سیستم بیمه آوریتوسعه فن بودن این بخش در سطح جهانی شاهدکوچکدرصدی و  2سهم رغم علی
در این  .شودمی کنندگانشان مصرف هم و اسالمی گربیمههستیم که باعث ایجاد منفعت برای هر دو بخش  افلتک هایشرکت
گوست در - ملی بیمه شرکت و نور ، دبی اسالمی اتکایی بیمه شرکت - عربی متحده امارات در افلتک اپراتور سه راستا،  آ

 شرکت بیمه اسالمی )تکافل( بین معامالت فرمپلت این. کردند امضادر بستر بالک چین  یکپارچه فرمپلت یک 2019 سال
فراهم  یکدیگر بین خود را هایپرداخت و مطالبات تسویه امکان آنها به و کندمی ترساده را متعارف بیمه هایشرکت و

چند  ازگویی پاسخ زمان زیرا دهندمی را خود هایهزینهو کاهش  تیمدیر امکان گذارانبیمه به وریآفن این بنابراین. نمایدمی
 .دهدمی کاهشدرصد  ۳0را  مطالبات به رسیدگی برای نیاز مورد سربارهای هزینه و یابدمی کاهش دقیقهچند  به روز

 از ایمجموعه صدور با میلیون دالر ۳۳8و دارایی به ارزش  نهاد فعال در حوزه تکافل 10با  بحرین دربانک مرکزی در 
 کارگزاران به امر این. ه استبرداشت 15آوری بیمهفن پذیرش به ترغیب برای را قدم اولین 14«بیمه تجمیعی»تحت عنوان  قوانین

نیز به  مالزی تسهیل گردد. اپراتورها طرف از خرید و فراهم نامهبیمه هایقیمت مقایسه برای بسترهایی تا دهدمی اجازه بیمه
وکارهای کسب تجمیع و بیمه بازار تنظیم برای دالر میلیارد 9 بر بالغ دارایی با جهان سطح در کافلت بزرگ بازار سومین عنوان
  انتشار داده است. 2019سال  ماه ژوئندر اولیه در این حوزه را  نویسپیش کرده و ایهای گستردهتالش لتکاف حوزه

                                                           
11  - Royal Moroccan Insurance 
12 - Wafa Assurance 
13 - Atlanta Assurance 
14 - Insurance Aggregators 
15 - InsurTech 

جنوب صحرای      
 آفریقا

دیگر کشورهای  جنوب شرق آسیا جنوب آسیا اروپا آمریکا
 منطقه منا

کشورهای حوزه 
 خلیج فارس

0٫004 0٫001 1 1 12 1۳ 19 
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 اسالمی سایر نهادهای مالی  -۳-۴
های تأمین مالی شرکتگذاری، نهادهای مالی خرد و های سرمایهبنگاهمتشکل از  16(OIFI) سایر نهادهای مالی اسالمی

و سهم سه بازار  دهندرا تشکیل میبزرگی از صنعت مالی اسالمی نسبتا میلیارد دالر، بخش  140با دارایی به ارزش  و غیره
نهاد  127تعداد ، OIFI 592و از مجموع  باشددرصد می 72های سایر نهادهای مالی اسالمی، حدود برتر از نظر دارایی

 کشورهایی در شریعت با سازگار مالی محصوالت به ورود راه تنها بخش ینا دهند.ی اسالمی تشکیل میهامالی را باجه
. است صادقنیز  اسالمی مالی صنعتکشورهای کمتر توسعه یافته از لحاظ  مورد در مسأله. همچنین این است هند مانند
( MCCA)17اسالمی جامعه تعاونی تأسیس اب اسالمی مالی صنعت در حضور نخستین که است استرالیا ، موارد این از یکی

 شده ارائه محصوالت اولین. گرددبرمی 18اسکان تأمین مالی و استرالیا اسالمی تعاونی تأمین مالی آن از پس و 1980 دهه در
وکار مالی کسب تأمین و گذاریسرمایه هایصندوق ،شریعت با سازگار تأمین مالی آن از پس و بود اسالمی های رهنیوام نیز
 بازنگری با داده است. درواقع ارائه بهره بدون مالی تأمین طرح یک استرالیا متعارف ملی بانکدر این میان، تنها  باشد.می
 همچنان بخش سایر نهادهای مالی اسالمی که رسدمی نظر به اسالمی یداربانک مجوزهای و اعطای یداربانک چارچوب در

 رود.به شمار می استرالیا در مسلمان جمعیتبرای  مالیخدمات  دهندگانارايهترین به عنوان اصلی
 

 در جهان OIFIs هایرشد دارایی. 22شکل                                     2018 –به تفکیک ساختار  OIFIs. تعداد 21شکل    

  

 
 

 محبوبیتاز  بازارها سایر به نسبت استرالیا در( OIFI) سایر نهادهای مالی اسالمی خشدهد، بها نشان میبررسی
 .دهدمی نشان 2018 سال در را OIFI هایدارایی رشد درصد بیشترین کشور این کهطوریبه باشد.برخوردار می بیشتری

 هایدارایی باعث افزایش  MCCA تعاونی توسط که کنهای رهنی مستأمین مالی خرد وام در توجه قابل افزایشدرواقع، 
 شده است. 2018در سال  دالر میلیون ۳۶ به کشور این اسالمی مالی

                                                           
16- Other Islamic Financial Institutions 
17 - Muslim Community Co-operative 
18 - Iskan Finance 

بنگاه های 

سرمایه گذاری
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ای گیرند که همواره تأثیر فزایندهبندی قرار میطبقه های وابسته به آنها نیز در اینها و شرکتتکهای مالی یا فینآوریفن
 ای خود را برای اولین بارمشاوره دمات، خ19گذاری واحددر این راستا، شرکت سرمایهبر روی صنعت مالی اسالمی دارند. 

 در اسالمی یافته توسعه و مالی بازارهای نفوذ به درصدد همچنین .است کرده اندازیراه بریتانیا سپس و متحده ایاالت در
 بحرین، اندونزی، در گسترش با هدف این بازار. باشدکشورهای جنوب شرق آسیا می و منطقه شورای همکاری خلیج فارس

 شرکتبرداشته است.  های مهمیقدم sandboxابزار مالی  طریق از تکصنعت فین توسعه با سعودی عربستان و امارات
 سازمان از Wahed Capital مجوزی تحت عنوان 2019 سال جوالی درای خود مشاوره خدمات آزمایش برای مذکور

 ه است.کرد دریافت سعودی سرمایه بازارهای
 ارائه خدمات در کشورهایی همچون دنبال بهبلکه  نیست اسالمی کشورهای به محدودهای این شرکت تنها توسعه فعالیت

 حال این با. ندارد اسالمی بانک یکو مقرراتی حتی  نظارتی هایمحدودیت دلیل به میلیون نفر مسلمان 172با  کهاست  هند
 توجهی قابل تقاضایبنابراین، انتظار  میلیون دالر رسیده است. 12٫59 آنها دارایینهاد مالی اسالمی  مجموع  14با داشتن 

این شرکت . دارد وجود ،اندشده ارائه اسالمی گذاری سرمایه فین تک اسالمی و فعاالن کنندهتأمین توسط که محصوالتی برای
 .است داده قرار هدفترین کشور دارای رشد در بازارهای مالی اسالمی مورد به عنوان سریع را نیجریه همچنین

 ایکارهای مشاورهراهاست که با ارائه  آمريکا در مستقر اسالمی ثروت مديريت شركت يک ShariahPortfolio ركتش
 بازارهای همچنین و غربی کشورهای در اسالمی مالی رشد به توجه با شرکت این. باشدمی ديگر بازارهای به گسترش صدد در

 همچنین مذکور شركت. است کانادا به گسترش حال در شرقی، جنوب آسیای و حوزه همکاری خلیج فارس مانند اصلی
 اسالمی مالی محصوالت نمودندرصدد اضافه كه متعارف مالی هایبنگاه مانند نهادی مشتریان به را خود ایمشاوره خدمات

 .دهدمی ارائه ،هستند

 های سایر نهادهای مالی اسالمی به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی . تمرکز دارایی۶ جدول
 )میلیارد دالر(

 

 
با  اماراتدر برخی از کشورها همانند  است. متفاوتکمی عملکرد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 

 سال درغیره  و لیزینگ ،خرد مالی تأمین مستغالت، و امالک در( متمرکز OIFI) نهاد مالی اسالمی 41 از ایمجموعه
 سازیمتنوع مراحل و دریافتی سودها برخی از شرکتدر این میان، ثبت نموده است.  دالر میلیارد ۶دارایی به ارزش  2018

 .  برندمی رنجنفت  قیمت بحران ناشی از یاقتصاد کندیاز  هنوز دیگر برخی اما کردند گزارش را خود پیشنهادات گسترش و

                                                           
19 - Wahed Invest 

سایر کشورهای              آمریکا
 آسیایی

جنوب صحرای       جنوب آسیا
 آفریقا

دیگر کشورهای  اروپا
 منطقه منا

کشورهای حوزه 
 خلیج فارس

 جنوب شرق آسیا

0٫01 0٫08 1 1 7 ۳4 41 5۶ 
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 خدماتبه ارائه  که Mawaridتحت عنوان تأمین مالی  عربی متحده امارات در مستقر هایشرکت مثال یکی ازبه عنوان 
پردازد در صورت سود وزیان می دیگر انواع و خودرو ،خرید کاال تأمین منابع مالی گردش، در سرمایه جمله از اسالمی مالی

 هایداراییحاصل از  ضررهای تأثیر تحت نتایج این. سترا گزارش کرده ا دالر میلیون ۳9 خالص ، زیان2018سال 
 با. ایجاد شده است امالک و نفت قیمت شوک اثر در است که عربی متحده امارات اقتصاد هایبخش سایر و گذاریسرمایه

 دهد.می ادامه یافزارنرم توسعه شرکت یک کسب مالکیت طریق از توسعه خود برای ریزیبرنامه به شرکت این ،حال این
 

 OIFIs 2018های داراییبرترین کشورها از لحاظ  .2۳شکل 

 
با  که نام بردامارات مثبت عملکرد توان به عنوان را می دبی در مستقر، 20از سوی دیگر، شرکت تأمین مالی اسالمی آفاق

محصوالت مالی  فزاینده، تقاضای 2018درصدی در سال  172کارهای برخط و ثبت رشد سود راه و پرداخت خدمات ارائه
 . اعالم نموده است 2020 سال در IPO ریزیبرنامه بارا  اسالمی مالی های مربوط به تأمینگذاریاسالمی و سرمایه

 OIFIsهای ترین بازارها از لحاظ رشد داراییسریع. ۲۵ شکل                     OIFIs ۲۰۱۸های سهم سه بازار اول از کل دارایی. ۲۴شکل 

 
 دو برای دولت هدف تواندمی 2018 سال در دالر میلیارد 1۶ به سعودیعربستان  OIFI هایدارایی حداقلی کاهش

 سعودی شهروندان بین در خانه مالکیت افزایش طرح این هدف را تغییر دهد. آینده سال 5 در رهنی بازار اندازه شدن برابر

                                                           
20 - Aafaq Islamic Finance 
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 این از یکی. داشت خواهند هدف این به دستیابی در موثری نقش هابانک همچنین و اسالمی مالی تأمین هایشرکت و است
 است کشور این در ثانویه رهنی بازار یک ایجاد آن از هدف که است سعودی عربستان مستغالت و امالک مالی شرکت موارد

 از درصد 20 دارد قصد شرکت ینا. کندمی تزریقبه اقتصاد  را نقدینگی ،رهنی هایوام به دستیابی و تسهیالت ارائه با که
تأمین  هایشرکت توسط شدهپرداخت هایوامکل . کند بازپرداخت آینده دهه یک طی را سعودی عربستان در مسکن هایوام

  .است بوده دالر میلیون ۶۶4حدود  2018 سال در مالی

 (اوراق بهادار اسالمیصکوک ) -۴-۴
در های صنعت مالی اسالمی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و برای اولین بار صکوک نسبت به سایر بخش

رود عبور کرده است و انتظار می (199۶)از زمان اولین انتشار در سال تریلیون دالر  1انتشار جهانی آن از مرز ، 2018سال 
صکوک یا اوراق بهادار اسالمی با ارزش کل  تری داشته باشد.برجستهنقش  با افزایش محبوبیت خود، های آیندهدر سال
ترین یخش صنعت ، بعد از بخش بانکداری اسالمی به عنوان بزرگ2018پایان سال  تا 2887ر و تعداد میلیارد دال 4۶9٫7

ت که نسبت به میلیارد دالر رسسیده اس 124٫8به  2018حجم صکوک منتشرشده در سال  گردد.مالی اسالمی محسوب می
حاکی از عملکرد مناسب  2019حال، گزارش سه ماهه سوم سال با این گردد.قابل توجهی مشاهده نمی تغییرقبل سال 

 باشد.  کشورهای حوزه خلیج فارس و مالزی در انتشار صکوک می
 

 
 

 1۳٫9 و دالر میلیارد 17٫1 با ترتیب بهانتشارکنندگان صکوک  ترینبزرگبه عنوان  مالزی و سعودی کشورهای عربستان
 کرده حفظ انتشار صکوک نظر از را خود اصلی جایگاه مالزیدر این میان، . شوندشناخته می 2018در سال  دالر میلیارد

این  مرکزی بانک. است شده تقویت مالزی ینگارا بانک توسط مدتکوتاه انتشار صکوک مرابحه بازگشت با امر این و است
به  2018 سال دوم نیمهمدت طی ه و میزان انتشار صکوک کوتاهگرفت سر از را صکوک انتشار ساله، سه وقفه از پس کشور

 رسیده است. دالر میلیارد1۶٫1رقمی در حدود 
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۲۰1۸کل صکوک منتشرشده در سال 

319
حکومتی 

193
حکومتی شبه 

2375
شرکتی
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 در جهان صکوک  هایرشد دارایی. ۲۷ شکل                     ۲۰۱۸ –تعداد صکوک منتشرشده به تفکیک ساختار  .۲۶شکل       

  
 
 
 
و  دولتی صکوک برنامه یکاز طریق ایجاد  صکوک بازار در مدعی یک عنوان به 2018 سال طول در سعودی ربستانع

 بودجه در وجوه سازیمتنوع برای 2017 سال در را صکوک برنامه عربستان، دولت است.ه شد ظاهرانتشار صکوک شرکتی 
 بازار توسعه بر تاکنون رسانده و دالر میلیارد ۳1٫5به رقم  2019 میزان انتشار صکوک را در سال برنامه این. کرد آغاز یدولت

 کوکص به ایجاد و انتشار سعودیعربستان  دولت برنامه. است شده کاسته متعارف اوراق انتشار ازو  متمرکز صکوک داخلی
 مخابرات شرکت مانند ییهاشرکت تعداد افزایش به منجر حاضر حال در امر این. کندکمک فراوانی می داخلی معیاربا 

 مستغالت و امالک شرکت. است شده به منظور انتشار صکوک 2019 سال در 22المارایی و 21ساووال ،(STC) سعودی
 عالوه. است داخلی بازار در صکوک فعال ناشر یکعنوان  میلیارد دالر به 2٫9دارایی به ارزش  با همچنین سعودی عربستان

 برای گذارانسرمایه و یشرکت صکوک ناشران برای هامشوق به معرفی 2019 سال در سعودی عربستان قانونگذاران این، بر
 . کردند معرفی ثانویه بازار در تجاری فعالیت افزایش و انتشار صکوک بیشتر ترغیب

 آغاز مالزی در Tadau تجدیدپذیر انرژی شرکت توسط بار اولینبرای  2017 سال در سبز صکوکدر این میان، انتشار 
ارزش صکوک سبز  که داد رخ 2018 سال در توسط کشور اندونزی مالزی از خارج در انتشار چنین صکوکی اولین. شد

 عنوان به دالر میلیون 750با انتشار  2019عالوه بر این، دولت مالزی در سال . یافت افزایش دالر میلیارد 1٫25حکومتی به 
منطقه  در سبز صکوک نخستینانتشار  با 2019 سال در روند این. است شده تبدیل امروز به تا سبز صکوک ناشر ترینبزرگ

 .دارد ادامهشورای همکاری خلیج فارس 
 

 
 
 

                                                           
21 - Savola  
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 ۲۰۱۸ مجموع صکوک منتشرشدهبرترین کشورها از لحاظ . ۲۸ شکل 

 
 

 مبتنی صکوک اولینصکوک هوشمند به عنوان   معرفی از  Blossom خرد گذاری سرمایه صندوق ،2018 سال اکتبردر 
 هوشمند قراردادهای از که اختصاصی بستر یک طریق از را خودکار انتشار فرایندصکوک هوشمند . داد خبرچین بالک بر

. کندمی مشتریانقابل دسترس  و کارآمدتر ،رتارزان را انتشار فرآیندچین، بالک وریآفن. نمایدایجاد می ،کندمی استفاده اتریوم
. گردید  ماه شش طی شركت یک برای یدالر میلیون 5 منجر به افزایش 2019 اكتبر در صکوک مضاربه اولیه میزان انتشار

 و خرد وکارهایکسب بودجه خود نوبه به که شد منتقل اندونزی در خردتأمین مالی  مؤسسه 80 به صکوک از حاصل درآمد
را  جهانی سطح در خرد اعتبار تأمین مؤسسات بالقوه طور به صکوک جدید نوع این. کنندمی تأمین را اجتماعی هایبنگاه
 خواهد نمود. ترپایین هایهزینه ایجاد با صکوک خرد انتشار  به قادر

 

 صکوکهای ترین بازارها از لحاظ رشد داراییسریع. ۳۰ شکل                    ۲۰۱۸ صکوک جهانیسهم سه بازار اول از کل . ۲۹شکل 

 
 هایدارایی از استفاده با سازدمی قادر را هادولت که آمد وجودهب صکوک ساختار در جدیدی مفهوم 2018 سال رد
وقف حکومتی و صکوک با پشتوانه  صکوک انتشار ترتیب به ترکیه و اندونزی. اقدام نمایند وجوهآوری به جمع مالی، و واقعی
 بازار در تعمیق ضمن المللیبین بدهی بازارهای از برداریبهره برای تریصرفه به مقرون جایگزین و اندکرده پشتیبانی راطال 
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 دالر میلیارد1٫۶4 و کرد اندازیراه 2018 اکتبر در را وقف حکومتی وابسته به صکوک نخستین ونزیاند .دارند داخلی
 معمول طور به که است وقفمربوط به  هایدارایی از نقد ناشی وجوه بسیج انتشار چنین صکوکی، هدف. کرد آوریجمع
 بازسازی مانند اجتماعی هایکمک مربوط به هایپروژه اعتبار تأمین برای درآمد این. کندمی ایجاد حداقلی را یا ناچیز درآمد
 صندوق به کامل طور به اصلی گذاریسرمایه ای است کهگونهبه صکوک این ساختار. شودمی استفاده زلزله قربانیان هایخانه

 .شوندمی گذاری سرمایهطور مجدد به وقف دارایی مدیریت برای پرداختی سودهای و شودمی بازگردانده وقف

 به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی صکوک منتشرشده حاصل از هایدارایی مجموع . تمرکز7 جدول
 )میلیارد دالر(

 

 
در نظر  2019 سال برای انتقالی را وطخط در وقف به وابسته صکوک دالر میلیون 1٫4انتشار  اندونزیعالوه بر این، 

 میزان به وقف در قالب جهانی هایدارایی. است کرده گذاریهدف را( نهادی وخرد ) یتروسیع یگذارسرمایه کهگرفته است 
 از نوآورانه استفاده منفعت. شودمی زده تخمین تجاری فعالیت و مستغالت و امالک نقد، پول به صورت دالر تریلیون 1

. است وقف وجوه کارآمد مدیریتدیگری  و دولت اجتماعی هایبرنامه برای کم هزینه تأمینجنبه دارد. یکی  دو صکوکاین 
برای مناطق با  ویژه به اجتماعی توسعه هایبرنامه بار کاهش به اسالمی مالی تأمین هایبخش سایر در مدل این تکثیر

 .کندمی قابل توجهی کمک، دولت باال بدهی و درآمدکم برخورداری از جمعیت
حکومتی  صکوک اولین 2017 سال اکتبر در المللیبین بدهی بازارهای باالی بازده توجه به با ترکیه ولتاز سوی دیگر، د

 بودجه تأمین هایهزینه صکوک این. ندکرد منتشر خود هایهزینه کاهش برای اقدامی در را)صکوک اجاره(  طال با پشتوانه
 کمک دولت ذخایر تقویت و مالی سیستم به طال هایدارایی ورودبه  و دهدمی کاهشدرصد  1٫12تا  1اندازه  به را دولت
 . اندکرده

 های اسالمی صندوق -۵-۴
های متقابل منطبق بر شریعت، مشتمل بر صندوق اسالمیگذاری سرمایههای صندوقتحت مدیریت  هایدارایی مجموع

میلیارد دالر  108ارزش  با 2018در سال ( (ETFهای بیمه و قابل معامله در بورس های بازنشستگی، صندوقصندوق
 دهه در عملکرد ترینضعیف میلیارد دالر( از روند کاهشی برخوردار بوده است. این وضعیت، 120) 2017نسبت به سال 

 عمدتاً  دهد کهنشان می 2017درصدی نسبت به سال  2۳و رشد  2018درصدی نسبت به سال  10را با کاهش  گذشته
در این میان، بازار سهام . است 2018 سال طول در آسیا سهام ضعیف عملکرد بر عالوه جهانی اقتصادی شرایط ناشی از

 با زیان روبرو بوده است. 2018در سال  اسالمی هایصندوق بزرگ بازار دوبه عنوان  اندونزی و مالزی)بورس( 
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درصدی از کل  77با اختصاص سهم  هتگذش همانند سال ، مالزی و عربستان سعودیایرانسه بازار اصلی در این میان، 
انگلستان و اندونزی نیز . دهندگذاری اسالمی را تشکیل میهای سرمایهترین بازار صندوقبزرگها، های این صندوقدارایی

 اند.بازار برتر جهان قرار گرفته 5با جایگزینی آمریکا و لوکزامبورگ در ردیف 
 
 

 گذاری اسالمیهای سرمایهصندوق  هایرشد دارایی. ۳۲ل شک                     ۲۰۱۸ -های اسالمی در جهانارزش صندوق. ۳۱شکل 
 )میلیارد دالر(                        

 
صندوق متقابل منطبق با  59اندازی ، اندونزی با راه2018شده طی سال های اسالمی تأسیساز لحاظ تعداد صندوق

 سال در اندونزی مالی خدماتهای اسالمی شناخته شده است. قانونگذاران ترین دارنده صندوقشریعت به عنوان بزرگ
تنوع  ها ازاین صندوق درخود  مرزی برون هایدارایی برای ورود گذاریسرمایه مدیران به از طریق اعطای مجوز 2015

. بود اسالمی متقابل صندوق 40 از بیش اندازیراه شاهد گذشته سال از اندونزی نتیجه، در پذیری باالیی برخوردار گشتند.
 این در. است یافته افزایش صندوق 222 به 82 از اندونزی در اسالمی ایهصندوق داد، تع2018تا  2015 های سال بین

میلیون دالر در سال  808و از  است یافته افزایش برابر سه از بیش هاصندوقهای تحت مدیریت این دارایی کل ، مدت
 رسیده است.  2018میلیارد دالر در سال  2٫97به  2015
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 ۲۰۱۸ گذاری اسالمیهای سرمایهصندوقبرترین کشورها از لحاظ  .۳۳شکل 

 
گذاران جدید و عدم محدودیت حاکی از تمایل ورود سرمایه 2018 سال در اسالمی هایصندوقبازار   وندعملکرد و ر

 مهم هایشاخص در شرع با سازگار سهام جمله از GCC سهام شاخص چندینباشد. گذاران منطبق با شریعت میبه سرمایه
 شش از کشور پنج. استهیافت ارتقا FTSE Russell جهانی سهام شاخص و MSCI نوظهور بازار شاخص مانند جهانی
 را مشابه نسخه یک JP Morgan ظهور حال در بازار قرضه اوراق شاخص در نیز فارسخلیج همکاری شورای عضو کشور

 صکوک و شریعت با سازگار سهام برای بیشتری تقاضایموجب جذب  هاروزرسانی به این که رودمی انتظار. کردند دریافت
 خواهد شد. المللیبین گذاریسرمایه هایصندوق از PGCCمنطقه 
 

 های اسالمیهای صندوقترین بازارها از لحاظ رشد داراییسریع. ۳۵ شکل          ۲۰۱۸ های اسالمیسهم سه بازار اول از کل صندوق. ۳۴شکل 

 
 و بازنشستگی هایصندوق از توجهی قابل تقاضای نیز منطقه در ی منتشرشدهحاکمیت صکوک در این میان، جدیدترین

 پذیر و پایدارهای مسئولیتگذاریمنطبق با دستورالعمل سرمایهانتشار صکوک سبز و  رشد. است کرده جلب خود به را بیمه
(SRI  )هایصندوق تأسیس برای را بزرگتری زیربنای ESG مسئولیتدیدگاه  با گذاران سرمایه و کندمی فراهم اسالمی 

 .دهدمی قرار هدفمورد  شریعت، با سازگار سنتی گذارانسرمایه بر عالوه را اجتماعی
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 اما ،است دالر تریلیون ۳ از بیشدر جهان ( (ETFهای قابل معامله در بورس های تحت مدیریت صندوقارزش دارایی
 فقط ،متقابلهای این در حالی است که با توجه به گستردگی صندوق .بیگانه هستند شریعت با سازگار فضایبا  همچنان

 استراتژی از عمدتاها این صندوق دارد. وجودمالزی  کشور درهای اسالمی قابل معامله در بورس صندوق معدودی تعداد
 گذاری سرمایههای کاهش هزینه باعث ،خرد گذاران سرمایه برای آنها بیشتر دسترسی بر عالوه و کنندمی پیروی منفعل های
بکارگیری و ورود  امکان اسالمی هایصندوق مدیران برای بایستی ها،از این رو با توجه به مزایای این صندوق. شوندمی هم

 فراهم گردد. ETF صندوق طریق از جدید مشتریان
 هاصندوق نوع اینتوسعه و تبدیل زودهنگام  از حاکی 2018 سال طی جهان در اسالمی ETF صندوق ترینبزرگایجاد 

 بانک توسط دالر، ونمیلی 120به ارزش  اولیه داراییبا  2۳قطررایان  ETFصندوق  تأسیس بازار می باشد. اصلی جریان به
 انگلیس آسیا، شرقی جنوب از خارجی هایگذاریسرمایه افزایش برایاقدامات این کشور  از بخشی عنوان بهاسالمی الرایان 

 اولین. شدند ظاهر OIC در خارج از کشورهای 2019 سال در همچنین اسالمی ETF صندوق است.هشد آغاز اروپا و
گذاری واحد شرکت سرمایه توسط Wahed FTSE USA Shariah ETF آمریکا تحت عنوان متحده ایاالت در نمونه آن

 . شد ندازیاراه 2019 سال در جوالی

 اسالمی به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی هایصندوقهای . تمرکز دارایی۸ جدول
 )میلیارد دالر(

 

 
 که آنجا از. باشددر حال پیشرفت می جهانی سطح در ESG هایصندوقاز طریق  گذاریسرمایه هایستراتژیا

 نقاط اشتراک ESG گذاریصندوق سرمایه جمله از اجتماعی ذیرپمسئولیت هایگذاریسرمایه با اسالمی هایگذاریسرمایه
 اجتماعی مسئولیت حوزه گذارانسرمایهاز  تا است داده اجازه اسالمی گذاریسرمایه مدیران به امر این بسیاری دارند. لذا

 های خود هستند نیز استفاده نمایند.دارایی تنوع دنبال به که اسالمی کشورهای از خارج
 مدیریت. اندکرده خود هایصندوق در ESG هایمؤلفه ترکیب به شروع قبل هامدت از نیز مالزی دری شرع مدیران

 در را ESG معیار 250 از بیش تاکنون 2015 سال از مالزی، اسالم بانک از واحدی به عنوان BIMB گذاریسرمایه
 مالزی نگارا بانک( VBI) ارزش بر مبتنی عمل ابتکار راستای در همچنین،. است گنجانیده خود گذاریسرمایه فرآیندهای

 ESG اسالمی محصول اولینمالزی   HSBC امانه بانک ،اجتماعی هایگذاریسرمایه با اسالمی مالی امور ترازکردن برای
 . کرد عرضه بازار به 2019 سال جون در را خود

                                                           
23 - The Al Rayan Qatar ETF (QATR) 
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را تشکیل  جهانی هایصندوق صنعت از جزئی اسالمی هایصندوق بازارهای کهییآنجاتوان گفت از در مجموع می
 این با. هستند روبرو اندونزی و مالزی از خارج در ویژه به شرع، با سازگار هایسرمایه کمبود با دارایی مدیران دهند، لذامی

 اسالمی مالی بازارهای تعمیق برای قطر و سعودی عربستان کشورهایی همچونروند ممکن است به واسطه تالش  این، حال
 را اسالمی گذاریسرمایه استخر شرکتی، و دولتی صکوک انتشارات در اخیر افزایش این در حالی است که .کند، تغییر خود
عالوه بر این، تأسیس  .است داده گسترش فارس خلیج همکاری شورایکشورهای  و سعودیعربستان  هایصندوق برای

در امارات و کشورهای حوزه  ETFاندازی صکوک گذاری منطبق بر شریعت در بانک خصوصی سوئیس، راهصندوق سرمایه
 باشد.های اسالمی در جهان میخلیج فارس از موارد توسعه این صندوق

 اکوسیستم تأمین مالی اسالمی -۵
وکار مانند عملکرد مالی، الزم های اصلی کسبگیری توسعه صنعت مالی اسالمی عالوه بر بررسی مؤلفهبه منظور اندازه

های مدیریتی )حاکمیت و مسئولیت اجتماعی شرکت( و اکوسیستم صنعت از جمله مؤلفهمهم صنعت های زیرساختاست 
برای توسعه  مهم هایشاخصبررسی سایر  پس از بخش. این نیز مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند )دانش و آگاهی(

 پردازد.میدر سطح جهانی  شاخصروندها و فرصتهای کلیدی هر  بررسی به، صنعت

 اسالمی در حوزه مالی و نظارت حاکمیت -۱-۵
های دهنده سالمت زیرساختهای صنعت مالی اسالمی است که تحت زیرشاخصهای مهم نشانحاکمیت یکی از شاخص

شود. نظارت و کنترل مناسب شده ارزیابی میمقررات و قوانین وضعحاکمیت شرعی، حاكمیت شركتی و مهمی همچون 
قت، تجربه فروپاشی نهادهای مالی چه در مناطق شود.در حقیگذار این صنعت میباعث افزایش اطمینان مشتری و سرمایه

تواند نقش دهد که حاکمیت )نظارت( و وضع مقررات شدید، میمی پیشرو در امور مالی اسالمی و چه در سایر مناطق نشان
 نماید. بسیار مهمی در  مشروعیت عملکرد مؤسسات مالی اسالمی ایفا می

کشور  ۶اند. در این میان، ت مالی اسالمی را تحت پوشش قرار دادهکشور قوانین مربوط به صنع 44، 2018در سال 
بحرین، اندونزی، مالزی، نیجریه، پاکستان و قطر از سیستم مقرراتی و نظارتی قوی و جامعی برخوردار بوده و قوانین مربوط 

های اسالمی را صندوقبخش مورد نظر از جمله حسابداری، بانکداری اسالمی، حاکمیت شرعی، تکافل، صکوک و  ۶به هر 
 تحت پوشش دارند.یا چند بخش را  1دهند. این در حالی است که سایر کشورها تنها تحت پوشش قرار می

 هایجنبه همه آن نظارتی چارچوب از جمله کشورهایی است که عربی متحده اماراتدر میان کشورهای مورد بررسی، 
 جدید قانون. باشدمی خود موجود نظارتی چهارچوب برای بهبود تالش در و همواره دهدنمی پوشش را مالی اسالمی صنعت

 اسالمی مالی نهاد هرگردید که  شریعت عالی بخش یک منجر به ایجاد آمد در اجرا به 2018 سال سپتامبر در که بانکداری
 امارات ،2019 سال یم ماه در. نمایدمی شریعت داخلی حسابرسی مراحل و داخلی شرعی نظارتی کمیته ایجاد به مکلف  را

های توانند فعالیتمی اتکایی بیمه هایشرکت آن براساس که کرد وضع افلتک مورد در نیز را جدیدی مقررات ،عربی متحده
 از و كرده رعایت را لو قوانین تکاف مقررات باید 24بیمه اتکایی واحدهای بیمه اسالمی اتکایی را مورد پذیرش قرار دهند.

                                                           
24 - Retakaful 
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 هایشرکت اندازیراه به منجر تواندمی اقدامی چنین. كنند حاصل اطمینان retakaful و اتكایی بیمه فعالیت بین تداخل عدم
 .شود امارات در بیمه اتکایی اسالمی تابعه

 
 های مختلف. تعداد کشورهای دارای قوانین در حوزه۳۶شکل 

 
 لرزاند، را اسالمی مالی صنعت 2017 سال در که گاز ناادگاز  صکوک مشکل ایجادشده توسط از پس امارات ،اخیرا
 همچنین. نشوید شریعت با سازگار دیگر. است کرده وضع کشور از خارج و داخل در صکوک انتشار پیرامون جدیدی مقررات
 شفافیت که کندمی تصریح جدیدقانون  .شود حمایت قانونی افشای و شواهد با باید فتوایی قطعنامه هر که است این مستلزم
 همچنین. کند تعییننباشد،  شرع منطبق با صکوک که صورتی در اختالفات فصل و حل برای را سازوکارهایی باید انتشار

 .قرار گیرد حمایتهمراه و مورد  قانونی شفافیت و شواهد با باید فتوایی هر که است این مستلزم
 

 ۲۰۱۸ -بندی کشورها از لحاظ داشتن بیشترین متخصصین شریعت. رتبه۳۷شکل 

 
 

 مربوط مقررات توانسته است را خود اسالمی مالی امور نظارتی چارچوببا بررسی  هایی است کهشورکمالزی از جمله 
 عملیاتی چارچوب ،(نگارا بانکبانک مرکزی مالزی ). تحت پوشش قرار دهد را صنعت بخش شش از یک هر به

 افزایش و مشتریان تکافل منافع از محافظت نوآوری، تقویت هدف با 2010 سال جوالی در را حوزه تکافل تجدیدنظرشده
 داشت خواهد بیشتری شفافیت تکافل هایمدل در شریعت در این چارچوب، استانداردهای. آورد خواهد در اجرا به مشارکت

 .کرد خواهد کنترل را افلتک هایصندوق مدیریت هایروش و
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 متخصص شرعی  ۳مالی اسالمی دارای حداقل  هاینهادتعداد بندی کشورها از لحاظ . رتبه۳۸شکل 

 
به موجب . است افزایش حال در هستند اسالمی مالی هایبخش در مقررات دارای که کشورهایی دادطور کلی، تعبه

داده شده است که  لافتک هایایجاد باجه اجازه گذارانبیمه به مراکش مجلستوسط  2019 سال جوالیقانون جدید مصوبه 
 هایبانک برای مجوز اعطای دنبال به اقدام این. شد خواهد کشور در اسالمی بیمه صنعت توسعه به منجر احتمال زیادبه 

ارائه خدمات بیمه اسالمی  امکان اسالمی هایبانک برای همچنین جدید قانون. است مراکش در 2017 سال در اسالمی
 پوشش با سال پایان تا تکافل قانون تصویب دنبال به نیز الجزایرکشور  مراکش، همسایهنماید. فراهم می خانوادگی و عمومی

 .است اسالمی هایباجه و خانوادگی لتکاف
 برای 2019می سال  ماه در را مقرراتی( BSEC) 25بنگالدش بهادار اوراق و بورس کمیسیون ،در منطقه جنوب آسیا

 حکومتی اسالمی اوراق به محدود قبالً بنگالدش در صکوک انتشار. کرد تصویب شرع قوانین با مطابق صکوک گذاریسرمایه
 بنگالدش اسالمی بانکتحت عنوان  بنگالدش در اسالمی داریبانک پیشگام توسط که بود مرابحه بهادار اوراق و مدتکوتاه
 .شدمی منتشر

گوست در قانونی فیلیپیندر دیگر کشورها از جمله   تحت کشور این اسالمی مالی صنعت گسترش هدف با 2019سال  آ
 .است شده تشکیل نیاز مورد نظارتی چارچوب تدوین برای نیز کارگروه یکعالوه بر این، . منتشر گردید مرکزی بانک نظارت

 جدید قانونوجود دارد و  مانهاال اسالمی گذاریسرمایه بانکتحت عنوان  کشور در اسالمی دهندهوام یک تنها حاضر حال در
 این است امید. های اسالمی را فراهم نموده استفعالیت بانکداری اسالمی در قالب باجه اجازه متعارف هایبانک برای
 . باشد مسلمانان جمعیت بین در مالی مشارکت افزایش و خارجی گذاران سرمایه جذب برایراهکاری  ،اقدام

 .شمار می رودبه اسالمی مالی صنعت درمیان متخصصین شرعی  بحث اصلی موضوع عنوان بههمواره  26رمزارزها
ها در صنعت مالی اسالمی، اهمیت انطباق و سازگاری چنین تکهای دیجیتال و فینبا توجه به گسترش نوآوریدرواقع، 

دهد علی رغم ها نشان میها از جمله رمزارزها با اصول شریعت همواره مورد توجه متخصصین بوده است. بررسینوآوری
بودن رمزارزها، اما همواره کشورها با ایجاد راهکارهایی ازجمله استفاده از موجود در ارتباط با شرعی نظرهایاختالف

های ناشی از تحول دیجیتال در صنعت مالی اسالمی هستند. لذا طراحی مندی از فرصترمزارزها با پشتوانه طال به دنبال بهره
 که مالزی در باشد.ه آنها توسط کشورها از اهمیت باالیی برخوردار میقوانین و مقررات الزم در این حوزه و توجه اساسی ب

                                                           
25 - Bangladesh’s Securities and Exchange Commission (BSEC) 
26 - Cryptocurrencies 
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 قرار حمایت مورد ایگسترده طور به حالل رمزارزهای مفهوم ،وجود دارد جهان در تعیشر متخصصین تمرکز بیشترین
تواند به وضع قوانین کمک بیشتری نماید. می صنعتآوری این درک بهتر از فن نظر متخصصین شرعی از. درواقع است گرفته

 27دیجیتال دارایی مبادالت و سکه اولیه عرضه انتشار و برای را نظارتی الزامات است تالش در مالزی دولتدر حال حاضر، 
 .کند معرفی

 در را 28رمزپایه هایدارایی به مربوط قوانین ،متخصصین شرعی زیاد شمار بابحرین به عنوان یکی دیگر از کشورهای 
خاورمیانه در  در شریعت با سازگار رمزارزهایبرای  مبادلهبستر  اولین دریافت مجوز .ه استکردمنتشر  2019سال  فوریه

گوست  به مربوط قوانین. انجام گرفت بحرین مرکزی بانکتوسط  sandboxابزار مالی  مقررات ارتقای از پس 2019سال  آ
عرصه رقابتی  در آن پیشبرد و جهانی مالی مراکز سایر با بحرینها میان تداوم همکاری به کمک برایرمزپایه  هایدارایی

 اسالمی ویژه مالی مرکز یک ،بحرینتک فین با حمایت و پشتیبانی مالیاین منظور  برای. طراحی شده است اسالمی تکفین
 توسعه برای اسالمی شرکت ،29(AAOIFI) اسالمی اسالمی مالی مؤسسات حسابرسی و حسابداری سازمان همکاری با

ایجاد شده  (BIBF) ۳2بحرین مالی و بانکداری نهاد و السالم بانک ،۳1هکبرال یداربانک گروه ،(ICD) ۳0صوصیخ بخش
 است.

 ۲۰۱۸ -دهی مالیشاخص شفافیت گزارشبندی کشورها از لحاظ . رتبه۳۹شکل 

 
 

 اسالمی( در حوزه مالی CSR) مسئولیت اجتماعی شرکتی-۲-۵
شده از عواید وجوه پرداخت و CSRهای ( از طریق دو مؤلفه شفافیت فعالیتCSRمسئولیت اجتماعی شرکتی )

با استفاده از شاخص به دست آمده از اطالعات ارائه شده  CSRهای شود. فعالیتارزیابی میهای مختلف بخششرکت در 
مالی  نهادهایبرای ( 7)شماره  AAOIFI حاکمیتیاستاندارد  مالی اسالمی و بر اساس نهادهایهای سالیانه در گزارش

الحسنه است خیریه، زکات و قرضمربوط به امور در این راستا، مسئولیت اجتماعی شامل وجوه د. گردگیری میاسالمی اندازه
 که توسط نهادهای مالی اسالمی پرداخت شده است.

                                                           
27 - digital asset exchanges 
28 - crypto-assets 

29 - Accounting and Auditing organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 

30 - he Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) 

31 - Al Baraka Banking Group 

32 - Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) 
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دهد، ارزش های  صنعت مالی اسالمی نشان میبررسی
مالی اسالمی در قالب  نهاد ۳78 شده توسطوجوه پرداخت

CSR  پنجباشد که میلیون دالر می ۶۳9مبلغی به ارزش 
بودجه را به خود  این درصد از کل 80حدود  اولموسسه 

اختصاص داده است. عالوه بر این، متوسط شاخص 
 .رسیده است 44/2به  2018نیز در سال  CSRشفافیت 

با رقمی بالغ  2018همواره  در سال  سعودی بستانعر
ارزش  نظر از بازار ترینبزرگ میلیون دالر به عنوان 211بر 

شناخته شده است. در مجموع  زکاتوجوه  ویژه به آن، اسالمی مالی موسسات توسط CSR  در قالب شدهوجوه پرداخت
 و اسالمی مالی مؤسسات سایر توسط درصد 11و  کشور این اسالمی هایبانک توسط شدهتوزیع وجوه از درصد 78حدود 

 فعاالن تکافل صورت گرفته است. سایر
 مالی انجام شده توسط هایفعالیت قانون ویژه زکات بر( GAZT) ۳۳مالیات و زکات کل اداره ،2019 سال مارس در
 به مربوط زکات عالوه بر این، .صادر نمود را (SAMA) ۳4سعودی عربستان پولی سازمان از مجوز دارای هایشرکت

 دارایی مبلغ اندازه که است آمده قانون این در مچنینه .است دولت عهده بر شود، می منتشر دارایی وزارت توسط که صکوک
زکات توسط  پرداخت به منجر تواندمی امر این که بود خواهد خالص سود برابر هشت تا چهار بین هابانک مالیات مشمول

 در سعودی بانک12 و اداره زکات و مالیات بین دیرینه اختالفات. شود خالص سود درصد 20 تا 10 میزان به هابانک
 سال درمیلیارد دالر(  4٫8میلیارد ریال سعودی ) 17٫9منجر به تسویه حساب و پرداخت زکات اضافی به میزان  نهایت
بانک الرجهی  توسط میلیارد دالر( 1٫4) میزان در این میان، بیشترین .گردید 2002 سالتا  2018 قبل هایسال رایب 2018

 . شد پرداخت سعودی عربستان بانک اسالمی ترینبزرگبه عنوان 

  CSR ۲۰۱۸شده وجوه پرداختبرترین کشورها از لحاظ . ۴۰شکل 

 
   

                                                           
33 - General Authority of Zakat and Tax (GAZT) 
34 - Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA). 
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 * CSRبندی کشورها از لحاظ شاخص شفافیت رتبه .۴۱شکل   

 

 

 

 

 

  

را تشکیل  CSRشده وجوه عربستان سعودی به عنوان بزرگترین بازار مالی اسالمی، بیشترین میزان پرداختاگرچه 
است و  CSRهای کشور، فاقد افشای مناسب فعالیت ایننهادهای مالی اسالمی اما  دارد قرار جهان اول رده درد و دهمی

گوست سال ندنیست برتر کشورهای جزو مبنی  2018. البته این روند به واسطه اصول پیشنهادی سازمان پولی عربستان در آ
ممکن است تغییر کند. به ، جامعه اقشار همه نیازهایجهت تأمین  مسئوالنه دهیوام اصول ازپیروی نهادهای مالی لزوم بر 

 ،تعداد این از. کرد جریمه اصول این نقض دلیلنهاد مالی را به  1۶دنبال اجرای این اصول، سازمان پولی عربستان 
 . هستند اسالمیهای باجه دارای بقیه و اسالمیمالی کامال  مؤسسات11

 CSRعملکرد نهادهای مالی اسالمی از لحاظ . ۴۲شکل 

 
اسالمی از قبیل  -چین باعث بهبود مسیر تأمین مالی اجتماعیآوری بالکتواند با استفاده از فنتک میدر این میان، فین

 برای شدندیجیتالیدهد. زکات و امور خیریه گردد و از این طریق، شفافیت در جمع آوری، مدیریت و توزیع منابع را افزایش 
 در اسالمی مالی مؤسسات که جایی اندونزی، در. در حال پیشرفت است اسالمی عیاجتما مالیتأمین  ایجاد تحوالت در
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 مالی امور ملی کمیته هایاولویت از یکی شدندیجیتالی اند،کرده پرداخت CSR وجوه دالر میلیون 1۶ مبلغ 2018 سال
 KNKS. است صدقه و انفاق وقف، زکات، مانند اسالمی اجتماعی مالی تأمین ابزارهای شامل و است( KNKS) ۳5اسالمی

 چهار به متعلق متمرکز پرداخت بستر یککه درواقع  است کرده ایجاد اسالمی مالی وجوه توزیع برای دیجیتالی فرم پلت یک
 پلتفرم این مساجد، در استفاده مورد صدقه اهدای سیستم کردندیجیتالی بر عالوه. است دولتی هایبانکاز  اسالمی واحد

 .کندمی کمک های زکات و وقفدر مدیریت و توزیع بهتر وجوه حاصل از پرداخت اسالمی مالی هایتعاونی به
 به پاسخ در. بود رمزارزها )ارز دیجیتال( قالب در زکات هایپرداخت پذیرش ،2018 سال در جدید تحوالت از کیی

 به بالکچین طریق از های ایجاد شدهپرداخت پذیرش اقدام به جاکارتا اسالمی خرد مالی تأمین دفتر کننده، مصرف تقاضای
 مالی تعاونی یک طریق از سپس وجوه. شودمی انجام اندونزی ارز دیجیتالمبادله برای  در که است پول کیف آدرس یک

 .شودمی توزیع است، کرده همکاری آن با دفتر جاکارتا که خرد مالی نهاد 87 از یک هر به اسالمی
 توجه مورد تاکنون یکی از مواردی است که  اسالمی موقوفات یا وقف ،CSR فعالیتشفافیت  اخصدر حوزه ش

تأمین مالی جمعی را در  پلتفرم اولین  سنگاپور در مستقر FinTech شرکت ،2019 سال فوریه در. است قرا گرفته یآورفن
زمینه انتشار  اسالمی موقوفات سمت به بیشتر نقدینگی جذب هدف با پلتفرم این. کرد اندازیراه را( Waqf Chainجهان )

 استفاده ،فرماین پلت شودمی بینیشکند. پیبرای تأمین بودجه  را فراهم می CSRهای  های مورد نیاز شرکتاطالعات پروژه
 کنندگان اهدا ایهسپرده سپس ورا تنظیم  وقف حساب یک تواندمی و دهد افزایش اسالمی مالی موسسات توسط را وقف از

 هم را امنیت و شفافیت تواندمی بستر این. شود واریز وقف هایطرحانداز ویژه برای و یا در یک حساب پس آوریجمعرا 
 نماید. تضمین کنندگان اهدا برای هم و مؤسسات برای

 *CSR تعداد فاکتورهای شفافیترعایت  . عملکرد نهادهای مالی اسالمی از لحاظ۹ جدول
 تعداد فاکتورها IFIsتعداد 

1۰۸ 1 

۹۸ ۲ 

۴۵ ۳ 

۳۸ ۴ 

۳۹ ۵ 

۲۹ ۶ 

1۳ ۷ 

۶ ۸ 

۲ ۹ 

 .باشدمورد می 11تعداد کل فاکتورهای مورد بررسی  -*                  

 مجمع طریق از همچنین ومنطقه شورای همکاری خلیج فارس  در وکلید خورد  مالزی در بار نخستین برای بتکاراین ا
توسعه  2019 سال ماه ژوئن در عمان FinTech اسالمی مجمع و 2018 سال اکتبر در بحرینچین بالک و وقف المللیبین

 گردد. اسالمی مالی صنعتبیشتر  توسعه منجر به تواندمی CSR هایمؤلفه و آگاهی بین ارتباط دهدمی نشان امر این. یافت
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 دانش مالی اسالمی -۳-۵
 شود. اینبنیان، ارزیابی میترین اجزای هر صنعت دانشاصلی به عنواندانش مالی اسالمی از طریق آموزش و تحقیق 

طی نمایند. فاکتورها زمینه دستیابی به عمق و کارآیی صنعت مالی اسالمی و در نتیجه تحریک رشد اقتصادی را فراهم می
 جود داشته است.و کشور جهان 90دهنده آموزش مالی اسالمی در ارائهمرکز  9۶8 حدود ،2018در سال بررسی انجام شده 

های مالی اسالمی را از کل دهنده دورهمالزی بیشترین سهم نهادهای آموزشی ارائهاندونزی و در میان کشورهای مختلف، 
بیشترین تحقیقات مالی اسالمی را  ی مالزی و اندونزی به ترتیبکشورهاعالوه بر این،  دهند.نهادهای آموزشی تشکیل می

در این میان، جایگاه دوم است. تولید شده 2018تا  201۶های مقاله بین سال 2550مجموع  در، بطوریکه کنندتولید می
 IFDIرغم برخورداری از بیشترین نهاد آموزشی ناشی از پوشش مقاالت تولیدشده به زبان انگلیسی در گزارش اندونزی علی

 بان محلی را داشته است. است. این در حالی است که اندونزی بیشترین تعداد مقاالت تولیدشده به ز
 

 شده در حوزه مالی اسالمی از لحاظ موضوع. تعداد مدارک ارائه۴۳شکل 

 
 

 زمینه این در اندونزی پیشگامان. است داشته وجود اندونزی در اسالمی مالی آموزش دهندهارائه ۳55 تعداد، 2018 سال
 جهان مسلمان جمعیت ترینبزرگ میان در مالی شمول سطح افزایش به دنبال کشور این دولت بلندمدت اندازچشم دلیل به
 اسالمی بانکداری هایدارایی سهم است کرده تالش مدتی کشور این. هستند اسالمی مالی محصوالت توسعهو  ترویج با

 . دهد افزایش درصد 5به بیش از  بانکی هایدارایی کل از را خود
 

 شده در  تعداد مدارک ارائه.  برترین کشورها از لحاظ ۴۵شکل           آموزش مالی اسالمی دهنده تعداد ارائهکشورها از لحاظ ترین . بر۴۴شکل 
 اسالمی مالی حوزه                                                                                                                  
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 اینامهتفاهم دانشگاه، پنج متشکل از آموزشی موسسه شش با 2019 سال می اهاین کشور در م ۳6میکمیته ملی مالی اسال
طی  اندونزی اسالمی اقتصاد برای خود برنامه از بخشی عنوان به را اسالمی اقتصاد زمینه در پژوهش و آموزش تا کرد امضا
 تعداد دلیلبه  اسالمی مالیحوزه  در دانش رشد برای که فرصتیبه  کالن برنامه این. دهد توسعه 2024-2019های سال
 دارد.  اشاره اندونزی در اسالمی مالی مؤسسات ویژه به آموزشی موسسات سایر و هادانشگاه زیاد

 بیشتر و است پردازند، بسیار اندکمی اسالمی اقتصاد به تدریس كه عالی آموزش مؤسسات تعداد با این حال هنوز
 دهندگانارائه از محدودی تعداد این، بر عالوهباشد. برخوردار نمی كافی كیفیت از هادانشگاه توسط شده ارائه هایدوره

 تدوین دولت موضوعات، این با مقابله برای. متمرکز هستند انسانی منابع آموزش عالی مسئله بر ایحرفه گواهینامه
 هادوره کیفیت و کمیت بهبود باعث که است داده افزایش را اسالمی اقتصاد هایبرنامه برای درسی برنامه ملی استانداردهای

 خودکالن   برنامه در زیرمجموعه را اسالمی اقتصاد و مالی امور توسعه برای کالن برنامه همچنین کمیته این. شد خواهد
  . است کرده تنظیم

و پنجم از  سوم رتبه در به ترتیب 2018 سال در آموزش دهندهارائه مرکز 41 و پژوهشی مقاله 148 تعداد با انپاکست
 دهند،می ارائه را اسالمی مالی هایدوره پاکستان در دانشگاه 18. دارد قرار مراکز آموزشی و اسالمی مالی تحقیقات لحاظ 

 اصلی نیاز یک را آن دیگر برخی و انتخابی موضوعات عنوان به را اسالمی مالیمباحث  آنها از تعدادی که است حالی دراین 
 سطح مدرک دارای اکثراً هادانشگاهارائه شده و  ،2018 سال در اسالمی مالی مدرک 25حدود . دانندمی وکارکسب برای

 .بودند ارشد کارشناسی
 ۲۰۱۸-۲۰۱۶ تولید مقاالت پژوهشی .  برترین کشورها از لحاظ۴۶شکل  

 
 
 بانک هدف. دارد وجود اسالمیمالی های تخصصی کمبود نیروی انسانی ماهر برای آموزش در حوزه، هنوز وجود اینبا 
 در شعب بانکی گسترش ودرصد  20 به کشور کل نظام بانکی از اسالمی یداربانک سهم افزایش( SBP) پاکستان مرکزی

مورد سال آینده  5تا  صنعت ایندیگر برای  ایحرفه متخصصهزار  4تا  ۳حدود    که شودمی زده تخمین است و کشور این
های مالی دوره بیشتری هایدانشگاه و مدرکبرای ارائه  اسالمی مالی آموزشی مؤسسات بیشتری تعداد لذا بایستی. باشد نیاز

 .دهند ارائه مشاغل کسب برای اجباری هایدوره عنوان بهاسالمی را 
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های تولیدشده در حوزه تعداد مقاله 1۷۸۶

 مالی اسالمی در مجالت علمی 
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 قرار اسالمی مالی آموزشدهندگان ارائه نظر از چهارم در رتبه  2018مرکز آموزشی در سال  49با  عربی متحده ماراتا
 تقویت منظور به. شده است ارائه ارشد کارشناسی سطح در عمدتا اسالمی، مالی تحصیالت مدرک 12 ، تعداد این از. دارد

 مالی مدرک دهندگانارائه از یکی به عنوان عجمان دانشگاه عربی، متحده امارات در اسالمی دارایی و بانکداری مطالعه
وجوه . اندهکردهزار دالر  871ارزش  با وقف صندوق یک اندازیاقدام به راه دبی نور اسالمی بانک اسالمی با همکاری

 دکتری و ارشد کارشناسی ،کارشناسی مقطع در به حمایت و ارائه بورسیه تحصیلی 2019از این صندوق در سال حاصل 
 پردازد.می

 مالی مقاالت  در حوزهشده دادهموضوعات پوشش بیشترین .۴۸شکل    ۲۰۱۸ -مالی اسالمی پژوهشیمقاالت . برترین کشورها از لحاظ ۴۷شکل 
 اسالمی                                                                                                                          

  
 
 رسانی و آگاهیاطالع -۴-۵

افزایش شود. ها ارزیابی میتعداد اخبار، سمینارها و کنفرانس معیارهایی همچون بررسی رسانی از طریقشاخص اطالع
کیفیت تولیدات و  در بهبود تعداد هر یک از اجزای فوق باعث رشد صنعت مالی اسالمی در کشورهای مربوطه شده و

 1۳بیش از  2018در سال  دهدشده نشان میهای انجامبررسی .باشدتأثیرگذار میشده توسط نهادهای مالی خدمات ارائه
 مناطق از برخی که است حالی این در. ه استشد منتشر جهان سراسر در کشور ۶9 در اسالمی مالی امور با مرتبط اخبارهزار 

 مالی موسسات در موجود اخبار باالی تعداد به توجه با پاکستان و اندونزی مالزی، مانند حوزه خلیج فارس و کشورهایی
از پیشگامان تولید اخبار به  همچنان ، اند شده اعالم دولتهایشان توسط که صنعت این تحوالت مداوم جریان و آنها اسالمی

 .هستیم 2018 سال در اسالمی مالی امور به مربوط اخبار گیرچشم افزایش شاهدنیز  دیگر کشورهایشمار می روند و در 
نیز به ترتیب  مرتبط با صنعت مذکوری تعداد سمینارهاو های برگزارشده در حوزه مالی اسالمی تعداد کنفرانسعالوه بر این 

 رسیده است. 2018در سال  ۳02و  1۳7به 
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یکی از بیشترین اخبار حوزه مالی اسالمی را  بانکداری اسالمیبحث  ،میانه آسیای در منطقه از لحاظ موضوع خبری
 افغانستان اسالمی بانکخود را تحت عنوان  اسالمی کامال بانک نخستین فغانستان، ا2018در آپریل سال  دهد.تشکیل می

 از استفاده به را مسلمانان تحول، اینایجاد  که است امید. کردمی فعالیت متعارف بانک یک عنوان به قبالً  که کرد تصویب
. این موضوع پوشش کند تشویق هستند بانکی هایحساب دارای بزرگساالن ازدرصد 15 تنها که کشوری در بانکی خدمات

 دارد وجود کشوراین  در متعارف دیگر نیز بانک هشت افغانستان، اسالمی بانک از غیر بهای را در برداشت و خبری گسترده
 .دهندمی ارائه را اسالمیمالی  خدمات و محصوالت که

 

 ۲۰۱۸ -مالی اسالمی اخبار انتشار .  برترین کشورها از لحاظ۴۹شکل   

 
 

   مالی هایکنفرانسبرگزاری برترین کشورها از لحاظ  .۵۱ شکل   ۲۰۱۸ -مالی اسالمیبرگزاری سمینارهای . برترین کشورها از لحاظ ۵۰شکل 
  اسالمی                                                                                                                                                    
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 این. تأسیس گردید 2019سال  سپتامبر در تحت عنوان توحید بانک تاجیکستان اسالمی بانک اولین در همین راستا،
 (همکاری اسالمی برای توسعه بخش خصوصی) ICDکمک و با  به یک بانک اسالمی متعارف بانکیک  تبدیل از بانک

 خرد گذاریسرمایه شرکت و لیزینگتحت عنوان شرکت  دیگر اسالمی مالی مؤسسه دو حاضر حال در تاجیکستان. ایجاد شد
 ، دارد.هستند اسالمی کامالً دو هر که

 برای اسالمی مالی مؤسسه یک تأسیس و اسالمی بانکداری معرفی صدد درنیز  تاجیکستانبه عنوان همسایه  ازبکستان
 اسالمی لیزینگ شرکتبه شکل  کشور اسالمی مالی موسسهیک  تنها آن، از پیش. است سرمایه و خارجی بازارهای به ورود

 در های اسالمی روی آورد. اینبه ایجاد باجه ICD کمک با دارد نظر در کشور این بانک بزرگترین همچنین،. وجود داشت
 کمک آنها به که است کرده امضا را منطبق با شریعت مالی تأمین هاینامهتوافق ازبکستان بانک شش با ICD کهاست  حالی

 .دهند ارائه را اسالمی مالی محصوالت تا کند می
 یداربانک قانون تصویب از پس سال سه. شد سازخبر اوگاندا اسالمی یداربانک بخش مورد در اخبار سرگیری آفریقا رد

 از هابانک اتفاق، این از قبل اما. کرد اعالم 2018 سال اکتبر در اسالمی بانکداری اجرای برای را چارچوبی اوگاندا اسالمی،
پذیرش  .قرار دهد بررسیمورد  را تعیشر هیئت داشتن الزام مانند خود هاینامهآیین از برخی تا بودندخواسته  اوگاندا دولت

 تشکیل متمرکز شریعت هیئت یک دولت که گردید پیشنهاد بود لذا پرهزینه بسیار اسالمی بانک هر برایاین درخواست 
 کمکو نقش آن در  اسالمی توسعه بانک ازتأمین مالی  بودجه با دریافت جنوبی آمریکای در گویانجمهوری  سرانجام، .دهد

 اسالمی بانک اولیناین کشور نیز  در همسایگی سورینامخبرساز شد.  2018در جون سال  گویانمالی  صنعت پیشرفت به
 رسانید. برداریبهره به 201۶ سال در خود را
. دهدمی تشکیل را جهان کل از درصد 17حدود  که بودند اسالمی مالی رویداد 7۶ میزبان 2018 سال در آمریکا و وپاار

 ایاالت در مستقر ، Wahed Invest تحت عنوان اسالمی تکفین هایشرکت را افزایش این در کنندگانمشارکت بیشترین
 با آموزشی کارگاه و سمینار تعداد بسیاری میزبان هاشرکت این. دهندتشکیل می انگلستان در مستقر Yielders و متحده
 .بودند مختلف هایدارایی در اسالمی یا حالل های گذاریسرمایه مفهوم معرفی

فراهم  را حالل روش به گذاریسرمایه امکان کشورها این در مسلمان جوامع به بخشیآگاهیمجموعه این عوامل و 
 اسالمی مالی مؤسسات زیرااسالمی روی آوردند  مالیبه سمت خدمات  انگلیس و آمریکا در مسلمانان از بسیاری. نمایدمی
 جای خود در را مسلمان میلیون ۳٫5 آمریکا متحده ایاالت. کنندمی تمرکز ارزش باالی افراد و مشتری مداری بر بیشتر آنجا در

های درواقع فعالیت .است نفر میلیون 2٫5 حدود در مسلمان جمعیتی دارای انگلستان که است حالی در این است، داده
و توسعه مفهوم مالی  رویدادها از برخی در اخالقی هایگذاریسرمایهو ترویج  تبلیغ دلیل به اسالمی تکهای فینشرکت

 جذابیت پیدا کرده است.  نیز غیرمسلمان گذارانسرمایه برای اسالمی در سراسر کشور،
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 ۲۰۱۸ -هاسمینارها و کنفرانس اخبار، های مختلف از لحاظ برگزاریاسالمی به تفکیک بخشرسانی در حوزه تأمین مالی .  اطالع۵۲شکل 

 
 باشد.تک اسالمی می، فینOIFIهای مربوط به حسابداری اسالمی، اقتصاد اسالمی، آموزش، سایر شامل حوزه -*

برخی از کشورها با  ،در منطقهقطب مالی اسالمی  به شدنتبدیل برای جهان کشورهای از بسیاری رقابت بهبا توجه 
سعی در متمایزنمودن " اسالمی اقتصاد هفته" یا" اسالمی مالی هفته" قالب در اسالمی مالی امور با مرتبط رویداد چندین تلفیق

 امارات انگلستان، در 2018 سال در که رویدادها از سبک اینبرگزاری  اند. در این راستا،خود نسبت به سایر کشورها نموده
 اختصاص کشورها این در اسالمی مالی امور نقش به این کشورها هایدولت که است اهمیتی گواه شد، برگزار قزاقستان و

 .اندداده
 اسالمی اقتصاد هفته در رویداد 1۳ برگزاری از پس توانسته است با عملکرد قوی عربی متحده اماراتدر این میان، 

 یک و روزه دو اجالس سمینارها، ها،کارگاه شامل رویدادها این. قرار گیرد آگاهیسطح باالیی از لحاظ شاخص  در خود،
 2000 از بیش بود که اسالمی اقتصاد جهانی اجالسمربوط به برگزاری  رویداددر این میان، برترین . بود جوایز برنامه اهدای

 .کرد جلب خود به را نماینده
 و اسالمی مالی روزبرنامه ساالنه  ،آموزشی های، دورههاکارگاهبا برگزاری  قزاقستان در اسالمی مالی هفتهعالوه بر این، 

( نیز با IFN) انگلیس در اسالمی مالی هفته. کرد جلب خود به را کنندهشرکت 100توانست بیش از  جانبی هایبرنامه سایر
 مدیریت از جمله بریتانیا اسالمی مالی صنعتهای مختلف حوزه بر متمرکز جلسه سه و اصلی رویداد یکپوشش 
 نماید. جلب خود به را کنندهشرکت 400توانست بیش از  سالمیتک افین و مستغالت و امالک گذاری،سرمایه
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  شناسیروش -۶
های اصلی به بندی عوامل مؤثر در پنج حوزه مختلف به عنوان شاخص( با طبقهIFDI) شاخص توسعه مالی اسالمی

 IFDIپردازد. پنج شاخص اصلی برای بررسی بازارهای مختلف مالی اسالمی در سرتاسر جهان از لحاظ پیشرفت مالی می
ی هر کدام نیز های وزنی توسعه کمی، دانش، حاکمیت، مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی است که براشامل شاخص

 باشد.گیری صنعت جهانی از اهمیت باالیی برخوردار میکه در توسعه و اندازه شودهای مرتبط به آنها معرفی میزیرشاخص
که برای دستیابی به  کنددر حال تحول است، فعالیت می هموارهصنعت مالی اسالمی در یک فضای گسترده مالی که 

مؤسسات در این مسیر،  ها است.پیشرفت و بکارگیری نوآوری ناسب خود، نیازمندرونق بیشتر و حفظ قدرت و جایگاه م
به منظور بهبود همکاری و تراز  زیادیهای سایر مقامات تالش )قانونگذاران( و هاکنندهمالی اسالمی، فعاالن بازار، تنظیم

 ضروری است.بسیار موفقیت حصول های قابل اعتماد برای اطالعات و داده که اندصنعت انجام داده
 باشد.در سه سطح جهانی، کشوری و صنعت به شرح زیر میتوسعه مالی  اهداف کلیدی اندازه گیری شاخص

 سطح شاخص جهانی 
 دادن نبض سالمت جهانی صنعت مالی اسالمی ارائه یک شاخص واحد برای نشان 
 طرفانه تهیه شاخصی قابل اعتماد و بی 
 گذاران حوزه مالی اسالمی در مورد عملکرد صنعت اطالع رسانی به به ذینفعان و سرمایه 
 اندازه گیری رشد آتی صنعت آین 

 سطح شاخص کشوری 
  وضعیت فعلی و پتانسیل رشد مالی اسالمی در هر کشور ارزیابی 
 عملکرد مؤسسات مالی اسالمی در بازارهای خاص کردن شناسایی و برجسته 
  کشورها و مناطق مختلف  آن باو مقایسه های انجام شده رفتپیشپیگیری 
  2019کشور فعال در حوزه تأمین مالی اسالمی به طور مستقیم و غیرمستقیم در سال  1۳1پوشش 

  خاصسطح شاخص 
 مختلف کلیدی صنعت  هایحوزهرشد در گیری اندازه 
 شفافیت و کارآیی بازار مالی اسالمی  افزایش 
 رشد صنعت  بازدارنده شناسایی موارد 
  مقابله با موانع موجود به منظور عملی  برای تدوین راهکارهایبه فعاالن بازار کمک 
  ها )فعاالن بازار(استانداردهای جدید برای مؤسسات مالی اسالمی و تنظیم کننده وکمک به تعیین اهداف 

 
 
 
 
 
 



 
 

49 

 

 های پژوهشی و سیاستیفهرست گزارش
 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

1۳۹۹ 

 دکتر سجاد ابراهیمی، دکتر حسین میثمی، دکتر مریم همتی MBRI-PR-9904 در ا یران و جهان1۹های اقتصادی مقابله با پیامدهای رکودی شیوع کووید سیاست  

1۳۹۸ 

 سجاد ابراهیمی MBRI- RR -98003 خرد یهابر اساس داده یلی:تحلهایمتنرخ ارز بر ق ینحوه اثرگذار

 لیال محرابی MBRI- TR -98002 ۲۰1۸ سال در جهان اسالمی مالی موسسات برترین

 رسول خوانساری، فرشته مالکریمی MBRI- RR -98001 گذارییهدرباره صکوک سرما یاسالم یموسسات مال یو حسابرس یسازمان حسابدار یاستاندارد شرع

1۳۹۷ 

 گروه نویسندگان MBRI- CR -97013 های پرداختچکیده سیاستی هشتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام

 زینب بیابانی MBRI- PP -97012 گزیر در ثبات مالی کشورورشکستگی بانکی و جایگاه نظام 

 لیال محرابی MBRI- RR -97011 های اسالمی در جهانوضعیت بانک

 رسول خوانساری MBRI- PP -97010 مالی ثبات در آن نقش و ایران در ارزی صکوک انتشار هایبایسته

 سعید بیات، وهاب قلیچ MBRI- PP -97009 اقتصادی رشد و تورم بر بودجه کسری جبران هایشیوه اثرات

گیری مقام ناظر های بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛ لزوم شکلگذاری صندوقنقش و اثر

 احتیاطی
MBRI- PP -97008 ایلناز ابراهیمی، مریم همتی 

 حسین میثمی، کامران ندری MBRI- PP -97007 اسالمی چهارچوب در جایگزین ابزارهای طراحی و ارز فردایی معامالت شناسیآسیب

 مهدی هادیان MBRI- PP -97006 پولی و احتیاطی کالن در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی سیاستگذاری

 ژاله زارعی MBRI- PP -97005 ای و ثبات مالی در اقتصاد ایرانارزیابی اثرات متقابل پایداری بودجه 

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -97004 تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی 

  MBRI- PP -97003 های پولی و ارزیچکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست

 قیمت خرد هایداده از کاربردی:کشور صنعت بخش در گذاریقیمت و تولید بر ارز نرخ نوسانات تأثیر

 صنعتی تولید و
MBRI- PP -97002 قادری امید بیات، سعید ابراهیمی، سجاد 

 لیال محرابی MBRI- PN -97001 های اسالمیبرای بانک (Resolution) شناسایی چارچوب قانونی گزیر

1۳۹۶ 

 هادی حیدری و ایمان نوربخش IFRS MBRI- PN -96014های مالی بین المللی درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت

 زهرا خوشنود MBRI- PN -96013 المللنظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین

 رضا یارمحمدی، رسول خوانساری،سید محمد حسن ملیحی MBRI-TR-96012  وک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوکنامه صکدست

های نقد و بررسی ویکم سلسله نشستگزارش تفصیلی جلسه بیست :شناسی نظام بانکی کشورآسیب

 های بانکداری و مالی اسالمیپژوهش
MBRI- SR -96011  

 احمد بدری، حمید زمان زاده MBRI-WP-96010 تعدیل این ناترازی تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای

سلسله  مگزارش تفصیلی جلسه بیست :بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی

 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشنشست
MBRI-SR-96009  

سلسله نوزدهم گزارش تفصیلی جلسه  :های تجاریسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتامکان

 های بانکداری و مالی اسالمیو بررسی پژوهش های نقدنشست
MBRI-SR-96008  

 حسین میثمی، کامران ندری MBRI- PN -96007 گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی دهی نرخ بهره سیاستی در سیاستسامان

 وهاب قلیچ MBRI-PP-96006 دار بانکیگذاری مدتپذیری سرمایهبررسی ابعاد فقهی سپرده

 سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده، امینه محمودزاده MBRI-PN-96005 های تولیدیهزینه مالی بنگاه عوامل موثر بر

 مریم همتی MBRI-PN-96004 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران

http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293783&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293783&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293783&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293805&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293805&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293783&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293781&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293781&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293781&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293578&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293566&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293566&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293566&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293555&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293548&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293548&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293548&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293417&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293402&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293385&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=293374&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283307&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283276&Language=1
http://mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=News&ID=283267&Language=1


 
 

50 

 

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری MBRI-PN-96003 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمالی مغفول بهواکاوی ظرفیت تأمین

 مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری  MBRI-PN-96002 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک

 لیال محرابی، رسول خوانساری MBRI-RP-96001 کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمیبررسی تجربه 

1۳۹۵ 

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

 زهرا خوشنود ، مرضیه اسفندیاری MBRI- PP -95016 هاالگوی 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 غیرانتفاعیابزارهای 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 ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 ۲۰1۵بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینها و چالشفرصت

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

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

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

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانبانکچارچوب گزارشگری مالی 

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

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

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهی نرخ تورم تکلزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده

  1۳۹۴ 

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

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

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

 افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا طاهریمحمد ارباب MBRI-PN-94022 ای در ایرانبانکداری سایهنگاری کالن

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

 حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی حیدری MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

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

 عینیانمجید  MBRI-PN-94017 ۲۰ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

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

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

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

 وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال محرابی مهرداد سپه MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام

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

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باسرمایه هایصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد 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 بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 نیستیکو پیر پائولو بنینو، سالواتور 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

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 ۲۰1۴های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه

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

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

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

1۳۹۳ 

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 ۲۰1۴بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

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

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

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

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

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

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93034 1۳۹۳دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانکوتاهانداز چشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1۳۹۳گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت 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

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

 زاده،فاطمه نجفیمحمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی

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

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1۳۹۳ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1۳۹۳تابستان  ) 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 (1۳۹۳ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 سجاد ابراهیمی MBRI-PR-93021 (1۳۹۳ن 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 

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

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

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

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

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

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

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

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی 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 خدماتپیش
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

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

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ان و مقایسه آن با سایر کشورهاارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایر

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

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

 رسول خوانساری  MBRI-PP-93002 بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیبین شناسی بازارآسیب

 سامان قادری MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشینی پول در ایران

1۳۹۲ 

 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

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

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

( و ارزیابی آن به عنوان 1۳۹۰-1۳۶۰ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1۳۹۲-1۳۹1های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1۳۹1-1۳۹۰ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1۳۹1-1۳۹۰های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

 لیال محرابی MBRI-9221 گذاری در اقتصاد جهانی انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

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

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

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

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 مدیریت ثروت اسالمی

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

 طاهری، فرهاد نیلیماندانا  MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

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

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

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

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1۳۹۰و  1۳۸۹های 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 تولیدشاخص تحلیل

 آرانیمصعب عبدالهی  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 اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

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

 فرشته مالکریمی MBRI-9202 لی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیاصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین ما

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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های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 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
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

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

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

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

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

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

1۳۹۰ 

 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1۳۹۰) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1۳۹۰)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1۳۹۰) بهار های دولتی ایرانبرآورد قدرت بازاری در شبکه بانک

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1۳۹۰) تابستان اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالهای جنبه

 دلحسین معصومی، محمد روشن MBRI-9004 (1۳۹۰) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1۳۹۰) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1۳۹۰) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1۳۹۰) بهار مالیات تورمی دالر

1۳۸۹ 

 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

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

 منجمیمهدی  MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

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

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 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 نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلیحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائم MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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