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صکوكانتشارطریقازسرمایه پذیريوسرمایه گذاري
)صکوك(داراییپشتوانهبااسالمیگواهیساختارمعرفیطریقازسرمایهبازارتوسعه-
دالرمیلیارد600:انتشارمیزان؛2015-2010سال هايدرصکوكبازارچشم گیررشد-
وبحریندرصد،18اماراتدرصد،43مالزي(-کشور5درمنتشرشدهصکوكارزشکلازدرصد80اختصاص-

مالیتأمینبخشدرصکوكانتشاردرصدي40سهمو)درصد5عربستانودرصد14اندونزي
35سهم(دالرمیلیارد21حدود2015سالدر)اروپابازار:هدف(بین المللیسطحدرشدهمنتشرصکوكمیزان-

صندوق هايدرصد،32متعارفبانک هايدرصد،36اسالمیبانک هايسهممتوسططوربهکهاستبوده)درصدي
درصد3نهادهاسایروبیمهشرکت هايودرصد29بازنشستگی

Source: IIFM Sukuk database

نهادهايوکشورهاتمایل-
:صکوكانتشاردرغیراسالمی
جهانیبانکتوسطصکوكانتشار

ارزشبه)اسالمیغیرسازماناولین(
2005سالدردالرمیلیون200

وام گیرندگانتعدادافزایش
صکوك؛انتشارطریقازبین المللی

Nomuraهلدینگشرکتمانند
)دالرمیلیون100؛2010سال(ژاپن
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دارایی هاي خارجی بانک هاي اسالمی در بازار 
بین الملل

بانک هايخارجیدارایی هايارزشافزایش-
778ازبیشبهبین المللسطحدراسالمی
2014سالدردالرمیلیارد

به استثناي ایران به واسطه صنعت بانکی (
)داخلی

بانکداريصنعتدارایی هايدرصد80حدود-
بازاردر)دالرمیلیارد625(اسالمی

قطر،کشورهايبهمربوطبین المللی
ترکیهواماراتمالزي،عربستان،اندونزي،

.است

:طریقازبین المللیاسالمیمالیخدماتارائه-
وکالتعقدباوکفالتمبنايبر)LC(اسنادياعتباراتگشایش

کفالتقراردادمبنايبر-مشترينکولصورتدرپرداختتضمینبراي)LG(اسناديضمانت نامه هاي

عربستان،کشورهايدربین المللسطحدربازارکلازاسالمیبانک هايخارجیدارایی هايسهم-
حدودپاکستانوترکیهاندونزي،نوظهوربازارهايدرودرصد28و50،45ازبیشبحرینوکویت

.می باشددرصد22و44،18

Source: Earns & Young, 2015
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غیراسالمیمالینهادهايوبانک هاتوسطاسالمیمالیمحصوالتوخدماتارائه:

همچونموسساتی.دارنداسالمیکشورهايدرموجودتجاريظرفیت هايبهخاصیتوجهدنیابزرگبانک هاي-
وتملیکشرطبهاجارهمرابحه،قراردادعقددرسوئیسبوستوناعتباريبانک،)هند(گریندلیزسوئیس،بانکیگروهسیتی بانک،

اسالمیسرمایه گذاريتعاونیتأسیسبهالگواینازپیرويباژاپنصنعتیبانکهمچنین.فعال اندسرمایه گذاريابزارهايدیگر
.استپرداخته

وجوهصندوق هايمدیریت:مثالعنوانبه(جهانبزرگبانک هايتوسطخاورمیانهبازارهايبهخرداعتباراتارائه-
)سوئیسبانکیگروهوبنسونکلینورتانگلیسیبانکتوسطاسالمیخرد

رایجموسساتواسالمیبانک هايمیانهمکارينوعساده ترینازاسالمیدارایی هايکوتاه مدتمدیریت-
پرتفويلندندربازرگانیبانک هايوسرمایه گذاريصندوق هايمدیراناغلب.می رودشماربه)غیراسالمی(

.می کنندمدیریترااسالمیدارایی هايازعمده اي

چارتر،استانداردبریتانیاییبانکوبانکدویچسیتی گروپ،شانگ هاي،وهنگ کنگچونبین المللیبانک هاياین،برعالوه-
متخصصینمیانازراخودمدیرههیأتوکردهدركرااسالمیسرمایه گذاراننیازهايباراخوددارایی هايمدیریتتطبیقفرصت
.نموده اندانتخاب)شریعتباهماهنگیبرايمشتریاناطمینانجهت(شرعی
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چالش هاي پیش روي بانک ها و نهادهاي مالی اسالمی براي بین المللی شدن
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:مهم ترین چالش هاي درون کشورها و بانک هاي اسالمی

چالش بقاء
کاهش سودآوري در اثر رقابت-
ضعیف بودن ساختار سرمایه بانک ها-

 نفوذچالش
توسعه سهم از بازار-
ضعیف بودن شاخص توسعه مالی-

)عمق مالی(اندازه نهادها و بازارهاي مالی 
)دسترسی(استفاده از خدمات مالی میزان 
)کارایی(بازارها و واسطه گر هاي مالی در تسهیل معامالت مالی کارایی 
-The world Bank() ثبات(نهادهاي مالی و بازار ثبات  Jun 2016(

چالش توسعه منابع انسانی
)متخصصین شرعی(سطح دانش حرفه اي و توان کارشناسی نهادهاي مالی اسالمی پایین بودن -
پایین بودن سطح انگیزه و فقدان نظام انگیزشی مناسب-
فقدان رهبري موثر -
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:عمومیمهم ترین چالش هاي 

سد فرهنگی، سیاسی و اقتصادي
.است)2015درصد،25(آمریکاGDPازکمترحتیوپایینبسیاراسالمیکشورهايداخلیناخالصتولیدمجموع-
درسیاسیقدرتافزایشبهمنجراستممکنکهاسالمیکشورهايازبرخواستهدیدگاه هايپذیرشبهتمایلیغربدر-

.نداردوجودشود،)مالینظامرشد:مثالعنوانبه(کشورهااین
اسالمبهنسبتغربنادرستتصوراتوباورهاوفرهنگیعقاید-
ضعف چارچوب هاي شرعی
سنتاهلفقهمختلفشاخه هايبرابردرشیعهاهلفقهايمیاناختالفیموارد-

حاشیهکشورهايعربستان،دروحنفیافغانستانوترکیهپاکستان،درشافعی،یمنواندونزيمالزي،درعملموردفقه(
)استمالکی)شرقوشمال(آفریقامسلمانمنطقهوحنبلیعمدتاًفارسخلیج
 چارچوب هاي نهاديضعف
مقرراتقوانین و -
هاي حسابداري و حسابرسیزیرساخت -
شرکتیزیرساخت هاي حاکمیت -
ثانویه فعالفقدان بازار -
فقدان رتبه بندي شرعی و اعتباري-
زیرساخت هاي مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم-
عدم توجه کافی به تحقیق و توسعه
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مالیموسساتبین المللیهمکاري هايطریقازنهاديچارچوب هاياستانداردهايیکسان سازياستراتژي
اسالمی

)1991(بحرین-)AAOIFI(اسالمیمالیمؤسساتحسابرسیوحسابداريسازمان-
)IFRSبامطابق(جهانکشور40درعضو200ازبیشبابین المللیاسالمیمالیصنعتبراياستانداردهاییتوسعهوانتشار:هدف

:شدهمنتشراستاندارد90حدودمجموعاز
حسابرسیوحسابدارياستاندارد27
)اسالمیمالیمحصوالتسازوکاربهمربوطقواعدوشریعتباانطباقبرايرهنمودهایی(شریعتاستاندارد54
اصولشرعی،نظارتهیأتماننداسالمیمالینهادهايبرايشرعینظارتچارچوبومراحلبهمربوطرهنمودهاي(حاکمیتیاستاندارد7

)...وحاکمیتی
تأییدوشریعتریسککاهششریعت،باانطباقجهتاسالمیمالینهادهايفعالیت هايبرنظارتوبازبینیهدفبا)SSB(شرعینظارتهیأتایجاد- 
مالیخدماتومحصوالتشرعی

)حسابدارانوحسابرسانکارکنان،براي(اخالقیکد2

)2002(کواالالمپور-)IFSB(اسالمیمالیخدماتهیأت-
وسرمایهبازاربانک،(اسالمیمالیخدماتصنعتثباتوسالمتایجادمنظوربه)نظارتیومقرراتی(بین المللیاستانداردهايتنظیم کننده

اسالمیمالیاستانداردهايوقوانیندرهماهنگیو)یبمه

در سطح نظام (استراتژي هاي جهانی شدن 
)بانکی



11

و)2002(بحرین-)LMC(نقدینگیمدیریتمرکزو)2001(بحرین-)IIFM(اسالمیبین المللیمالیبازار-
)1994(مالزي-)IIMM(اسالمیبانکیبینپولبازار

اسالمیمالیابزارهايفروشوخریدبرايزیرساختیایجادواسالمیثانویهبازارتوسعهبرايفضاییایجاد
)2005(بحرین -)IIRA(بین المللی رتبه بندي اسالمی موسسه -

-رتبه بندي اعتباري بانک هاي اسالمی و ارزیابی پروفایل ریسک بنگاه ها و ابزارهاي موجود براي تصـمیمات سـرمایه گـذاري    
داو نمـوده، همچنـین شـاخص اسـالمی     بخش جدیدي را براي شاخص هاي شریعت به استانداردهاي خود اضـافه  S&Pدر این میان نهاد (

)استشناسایی بانک ها و نهادهاي مالی اسالمی در جهان معرفی شده و ایجاد هیأت نظارت شرعی شاخص اسالمی داوجونز براي جونز 
)2001(بحرین-)CIBAFI(اسالمیمالیموسساتوبانک هاعمومیمجمع-

بهمربوطمفاهیموقوانینانتشاراسالمی،مالینهادهايتوسعه:هدف-)OIC(اسالمیهمکاري هايسازمانبهوابسته
جهانیسطحدراسالمیبانک هاياطالعاتیقبولقابلمنبععنوانبهواسالمیمالیه

در سطح نظام (شدن استراتژي هاي جهانی 
)بانکی
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شرعیهايچارچوباستانداردهايیکسان سازياستراتژي
)1983(عربستان-)IIFA(اسالمیفقهبین المللیمجمع-
سومیندرصادرهقطعنامهبراساسکهاستاسالمیکنفرانسسازمانبهوابستهفرهنگیوفقهیعلمی،مرکزي
تحکیمومذاهبتعددگرفتندرنظرباواسالمیفکريوحدتتحققهدفبااسالمیکشورهايسراناجالس

.استشدهتأسیساسالمدرجهانفتاواهماهنگیومنحرفینفتاوايپاسخواسالمیامتعقیدتیبنیادهاي
.داردحضوراسالمیفقهبین المللیمجمعدرایراناسالمیجمهوريرسمینمایندهعنوانبهاسالمیمذاهبتقریبمجمعدبیرکلتسخیريآیت اهللا

توسعهوتحقیقاستراتژي

در سطح نظام (شدن استراتژي هاي جهانی 
)بانکی
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بانک(استراتژي هاي جهانی شدن  )در سطح 

بقاءاستراتژي هاي
نسبیهايمزیتبهتوجه-
هاهزینهکاهش-
ادغام-
نفوذاستراتژي هاي
بکرهايزمینهبهورود-
)گذاريسرمایهوPLS(استگرفتهقرارتوجهموردکمترکهاسالمیبانکداريهايظرفیتازاستفاده-
مشتریاننیازهايبهتوجه-
انسانیمنابعتوسعهاستراتژي هاي
آموزشکیفیتبهتوجه-
ايانگیزهنظامبهتوجه-
رهبريدرتغییر-
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