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  پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس دیدگاه و نظرات ارائه شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر

 کند.نمی

 استفاده از نتایج این مقاله با باشد، ليکن کليه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می

 ذکر منبع بالمانع است.

 

 

http://www.mbri.ac.ir/
http://www.mbri.ac.ir/
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 مقاله کاری شماره 

 

 

 برتر در جهان موسسات مالی اسالمیآماری وضعیت 

 های ایرانی()با تأکید بر نقش بانک

 

 

 2وهاب قلیچ

 1لیال محرابی

 

 مقدمه -1

کمی و کیفی موسسات مالی اسالمی حقیقت غیر قابل انکار صنعت مالی و بانکداری در جهان است. این رشد امروزه 

به حدی است که توجه و نظر اکثر کارشناسان و فعاالن این حوزه را به خود جلب نموده است. بر اساس آخرین رشد 

ها و موسسات مالی ایران در میان سیصد و هشتاد و یک بانک ، نقش بانک2012، در سال 1بندی مجله بنکررتبه

ها در باالترین شمگیر و از نظر حجم داراییهای بیمه و موسسات مالی و اعتباری، بسیار چتجاری و تخصصی، شرکت

 271بندی قرار گرفتند. از مجموع این سیصد و هشتاد و یک موسسه خدمات مالی اسالمی، های این رتبهردیف

های اسالمی به عرضه این موسسه دیگر با داشتن باجه 110دهند و موسسه به طور کامل خدمات اسالمی ارائه می

ها و موسسات مالی اسالمی جهان و وضعیت موسسات مالی ایران ادامه به معرفی برترین بانک پردازند. درخدمات می

 پردازیم.می

 

 

                                                           
 و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی. پژوهشکده پولی و بانکیکارشناس ارشد  1 
 .کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی 2



 
 

 
 
 

7 
 

آسیا
درصد20/8

GCC
39/2 درصد

اامریک/اروپا/استرالیا
درصد4/3

جنوب صحرای افریقا
درصد0/84

غیر از )منطقه منا 
GCC)

درصد 38/6

 های منطبق با شریعتحجم دارایی -2

میلیارد  1267های منطبق بر شریعت در جهان معادل ، ارزش کل دارایی2012آمده در سال اساس آمار بدستبر 

 هایمیلیارد دالر آن را در اختیار خود دارند. افزون براین، بانک 1011های کامالً اسالمی مبلغ باشد که بانکدالر می

 اند.درصد را کسب نموده 1/1ازدهی دارایی میلیارد دالر با متوسط نرخ ب 7/14اسالمی سودی معادل 

که عبارتند از عربستان، امارات، بحرین، عمان، قطر و کویت  GCCبندی جغرافیایی، کشورهای بر اساس طبقه

میلیارد دالر  1/10میلیارد دالر و  417درصد( به ترتیب با  1درصد( و کشورهای جنوب صحرای آفریقا ) 2/31)

سهم مناطق مختلف جغرافیایی از  1دهند. نمودار های منطبق بر شریعت را تشکیل مییبیشترین و کمترین دارای

 دهد.ها را نشان میهای منطبق با شریعت بانککل دارایی

 

 

 2112ها به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی در سال های منطبق بر شریعت بانککل دارایی - 1نمودار 
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های منطبق بر شریعت در باالترین بندی انجام شده، ایران در میان سایر کشورها از نظر حجم داراییبر اساس رتبه

در این دهند. ردیف وکشورهای عربستان سعودی، مالزی و امارات متحده عربی رتبه های دوم تا چهارم را تشکیل می

برابر  4/2برابر کشور عربستان و  2میلیارد دالر، حدود  471ان ها در ایران با میزحالی است که ارزش این نوع دارایی

های منطبق بر شریعت را نشان جهان بر مبنای بیشترین داراییبندی بیست کشور رتبه 1کشور مالزی است. جدول 

 .دهدمی

 های منطبق بر شریعتبندی کشورها بر مبنای بیشترین داراییرتبه - 1جدول 

 جمعیت
تعداد موسسات 

دهنده خدمات مالی ارائه

 اسالمی

های منطبق دارایی

 برشریعت

 )میلیون دالر(

 رتبه کشور
درصد جمعیت 

مسلمان از کل 

 جمعیت

 مسلمان 
 )هزار نفر(

 1 ایران 9/005291 22 00611 5/99

 2 عربستان سعودی 7/227173 41 21128 13

 3 مالزی 4/116820 41 18011 7/63

 4 امارات متحده عربی 6/87321 11 1771 1/76

 1 کویت 72461 26 2030 1/74

 6 بحرین 7/16471 37 881 3/70

 7 قطر 2/13121 10 1111 7/67

 8 اندونزی 6/18188 17 201166 2/87

 1 بنگالدش 6/16478 24 133123 8/81

 10 ترکیه 12106 4 71211 18

 11 سودان 6/1866 1 30471 7/10

 12 پاکستان 1/7061 23 167340 4/11

 13 سوئیس 3/6161 1 421 1/1

 14 مصر 6114 3 76182 1/14

 11 برونئی 4177 1 300 1/71

 16 تایلند 2/4072 1 3801 1/1

 17 انگلستان 8/2478 4 2721 2

 18 اردن 1/1880 1 6016 2/17

 11 عراق 6/1732 1 31313 11

 20 یمن 1/1671 1 23833 1/11
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میلیون دالر به  1/72116و  76613هایی معادل های ملی و ملت ایران با حجم داراییبندی، بانکبر اساس این رتبه

های مسکن، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، گردند و بعد از آن بانکعنوان برترین موسسات مالی اسالمی معرفی می

بانک  1شم، هفتم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و هجدهم، های چهارم، شکشاورزی و پاسارگارد به ترتیب با رتبه

 گذارد(وضعیت مالی بیست بانک برتر را به نمایش می 2اند. )جدول بانک برتر قرار گرفته 20ایرانی هستند که جزو 

 بانک 14های منطبق بر شریعت، حجم داراییبین پنجاه موسسه مالی اسالمی با بیشترین نکته جالب توجه آنکه در 

بانک از بحرین،  3بانک از قطر،  4بانک از امارات متحده عربی،  4بانک از عربستان،  10بانک از مالزی،  12از ایران، 

خورد. همچنین موسسات مالی انتهای این لیست عمدتاً متعلق به بانک از ترکیه به چشم می 1بانک از کویت و  2

 باشد.کشورهایی همچون اندونزی و بنگالدش می
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 های منطبق با شریعتمیزان دارایی بیست موسسه مالی اسالمی برتر در جهان از لحاظ - 2جدول 

شاخص سرمایه 

 (Tier 1) پایه
 )میلیون دالر(

نسبت هزینه 

به درآمد 

 )درصد(

نرخ بازدهی 

 -ROAدارایی 
 )درصد(

 سود ناخالص
 )میلیون دالر(

های درصد دارایی

منطبق با شریعت 

 هااز کل دارایی

های منطبق دارایی

 برشریعت
 )میلیون دالر(

S   یاW 
* 

 بندیرتبه موسسه کشور نوع موسسه

1150 0/20 5/1 066 111 06610 S 1 بانک ملی ایران تجاری 

2912 52 0/1 0/029 111 5/02556 S 2 بانک ملت ایران تجاری 

7622 1/24 3/3 2102 100 71302 S 3 بانک الرجحی عربستان سعودی تجاری 

1122 - 0/1 215 111 50522 S 0 بانک مسکن ایران تجاری 

1311 6/31 1/0 442 100 12324 S 1 خانه مالی کویت کویت تجاری 

2905 20 9/1 510 111 51016 S 6 بانک صادرات ایران تجاری 

1611 50 0/1 611 111 01201 S 0 بانک تجارت ایران تجاری 

12608 - 7/1 2181 11 8/30380 W 8 مای بانک برهاد مالزی تجاری 

10186 - 2 1763 2/30 4/27714 W 1 بانک ملی تجاری عربستان سعودی تجاری 

2817 37 3/1 328 100 21167 S 10 بانک اسالمی دبی امارات متحده عربی تجاری 

3181 2/27 1/2 611 100 21102 S 11 بانک راکیات مالزی تجاری 

629 6/62 1/1 25 111 25200 S 12 بانک سپه ایران تجاری 

1066 0/20 0/2 615 111 25511 S 10 بانک پارسیان ایران تجاری 

1001 2/92 - - 111 25001 S 10 بانک کشاورزی ایران تجاری 

3181 1/40 1/1 327 100 23321 S 11 اسالمی ابوظبیبانک  امارات متحده عربی تجاری 
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2141 3/31 7/1 301 100 20107 S 16 بانک اسالمی قطر قطر تجاری 

1011 - 8/1 1843 1/17 1/11263 W مالزی تجاری 
گذاری گروه سرمایه

CIMB 
17 

0061 5/10 0/0 219 111 19112 S 12 بانک پاسارگاد ایران تجاری 

1821 - 8/1 322 100 11011 S 11 بانکداری البرکاگروه  بحرین عمده 

4408 - 2/2 846 13 7/17202 S 20 بانک انگلیسی سعودی عربستان سعودی تجاری 
*- Sو   : بانک کامالً اسالمیWهای اسالمی: باجه
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(، سامان 36(، صنعت و معدن )رتبه 34(، رفاه )رتبه 24ایرانی یاد شده، پنج بانک اقتصاد نوین )رتبه  هایبانک غیر از

های منطبق بر شریعت اسالمی ( در بین پنجاه موسسه مالی اسالمی بیشترین حجم دارایی44( و انصار )رتبه 37)رتبه 

 دهد.نشان میوضعیت موسسات مالی اسالمی برتر ایران را  3دهند. جدول را تشکیل می

 های منطبق با شریعتمیزان دارایی لحاظموسسات مالی اسالمی برتر ایران از  - 0جدول 

 درصد تغییرات
 های منطبق برشریعتدارایی

 )میلیون دالر(
 موسسه

 بندیرتبه

در 

 جهان

در 

 کشور

 1 1 بانک ملی 76613 -1/4

 2 2 بانک ملت 1/72116 1/6

 3 4 بانک مسکن 14128 6/27

 4 6 بانک صادرات 10706 4/18

 1 7 بانک تجارت 41871 -3/7

 6 12 بانک سپه 21834 -4/2

 7 13 بانک پارسیان 21101 -8/0

 8 14 بانک کشاورزی 21370 21

 1 18 بانک پاسارگاد 11102 8/1

 10 24 بانک اقتصاد نوین 14366 6/8

 11 34 بانک رفاه 1871 1/31

 12 36 بانک صنعت و معدن 1121 1

 13 37 بانک سامان 8111 1/1

 14 44 بانک انصار 7341 1/20

 11 11 بانک توسعه صادرات 1112 -6/12

 16 16 بانک سینا 1446 4/17

 17 61 بانک کارآفرین 4131 2/18

 18 68 بانک سرمایه 33116 2/31

 11 61 شرکت بیمه ایران 3141 2/27

 20 78 بانک شهر 2611 107

 21 82 بانک تات 1/2361 1/63

 22 11 موسسه اعتباری توسعه 6/1782 1/18

 23 121 شرکت بیمه پارسیان 1/814 1/33

 24 121 بانک گردشگری 7/730 -

 21 121 شرکت بیمه البرز 6/114 8/28

 26 148 شرکت بیمه کارآفرین 7/310 3/46

 27 116 شرکت بیمه سپه 7/314 -2/0

 28 171 شرکت بیمه نوین 1/261 1/43
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 هارشد دارایی -0

اند ها، دو بانک شهر و تات ایران موفق شدهدر میان ده موسسه مالی اسالمی برتر جهان در زمینه سریعترین رشد دارایی

رتبه این های خود عنوان اول و ششم را بدست آورند. عنوان دوم درصد تغییر در حجم دارایی 64درصد و  107که با 

 4به بانک  البرکا سوریه و عنوان سوم به بانک اسالمی هنگ لئونگ برهاد مالزی اختصاص یافته است. جدول  بندی

 دهد.وضعیت این ده موسسه برتر را نشان می

 

 * هاداراییبیشترین رشد  جهان از لحاظده موسسه مالی اسالمی برتر  -  0جدول 

درصد 

 تغییرات

های منطبق دارایی

 برشریعت
 )میلیون دالر(

 ردیف موسسه کشور

 1 بانک شهر ایران 0/2651 110

 2 بانک  البرکا سوریه 1/717 7/83

 3 بانک اسالمی هنگ لئونگ برهاد مالزی 4/7162 8/71

 عراق 882 8/71
المللی کردستان برای بانک بین

 گذاری و توسعهسرمایه
4 

 1 اماراتبانک اسالمی  امارت متحده عربی 7/10146 1/63

 6 بانک تات ایران 5/2065 5/60

 7 البرکا سودان سودان 4/114 8/17

 8 بانک سرمایه متحده سودان سودان 161 6/41

 1 مای بانک برهاد مالزی 2/21823 3/41

 10 بانک آلیما عربستان سعودی 14403 8/46
 .میلیون دالر 100های بیش از * موسسات مالی اسالمی با دارایی

 

 40رفاه ) هایکه بعد از دو بانک شهر و تات، بانکیابیم های ایرانی در میهای بانکبا نگاهی به میزان تغییرات دارایی

های کشور درصد( به ترتیب بیشترین افزایش دارایی را در بین بانک 28درصد( و مسکن ) 31درصد(، سرمایه )

درصد  -1/4درصد و بانک ملی ایران با  -3/7د، بانک تجارت با درص -6/12اند. همچنین بانک توسعه صادرات با داشته

ها های ایران را بر حسب تغییرات داراییبندی بانکرده 1اند. جدول به ترتیب بیشترین کاهش دارایی را تجربه کرده

 دهد.نشان می
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 هامیزان تغییرات دارایی های برتر ایران از لحاظبانک  - 5جدول 

 درصد تغییرات در

 هادارایی
 رتبه موسسه

 1 بانک شهر 107

 2 بانک تات 1/63

 3 بانک رفاه 1/31

 4 بانک سرمایه 2/31

 1 بانک مسکن 6/27

 6 بانک کشاورزی 21

 7 بانک انصار 1/20

 8 موسسه اعتباری توسعه 1/18

 1 بانک صادرات 4/18

 10 بانک کارآفرین 2/18

 11 بانک سینا 4/17

 12 بانک سامان 1/1

 13 بانک اقتصاد نوین 6/8

 14 بانک ملت 1/6

 11 بانک پاسارگاد 8/1

 16 بانک صنعت و معدن 1

 17 بانک پارسیان -8/0

 18 بانک سپه -4/2

 11 بانک ملی -1/4

 20 بانک تجارت -3/7

 21 بانک توسعه صادرات -6/12
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 سود ناخالص -0

دهد. میزان سود کسب شده موسسه مالی اسالمی برتر جهان را از لحاظ سود ناخالص نشان می 21وضعیت  6جدول 

ای و های مهم در تعیین توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی سرمایهدر یک دوره مالی، یکی از شاخص

میلیون دالر در مقام نخست و  2102لرجحی عربستان با ها در خلق سود است. بر مبنای این شاخص، بانک امالی بانک

های بعدی قرار دارند. میلیون دالر( به ترتیب در رتبه 730میلیون دالر( و بانک ملت ایران ) 801بانک پاسارگاد ایران )

 1های ت )رتبههای پارسیان، تجارت و صادراگردد عالوه بر این دو بانک ایرانی یاد شده، بانکگونه که مالحظه میهمان

(، در 22تا  20(، شرکت بیمه ایران، بانک کارآفرین و مسکن )رتبه 11و  10(، بانک اقتصاد نوین و بانک ملی )رتبه 7تا 

  اند بیشترین سود ناخالص را کسب نمایند.موسسه مالی اسالمی برتر جهان توانسته 21بین 

 

 ناخالصسود  جهان از لحاظمالی اسالمی برتر  اتموسس - 6جدول 

 تبهر موسسه کشور )میلیون دالر(سود ناخالص 

 1 بانک الرجحی عربستان سعودی 2102

 2 بانک پاسارگاد ایران 219

 0 بانک ملت ایران 029

 4 بانک راکیات مالزی 611

 5 بانک پارسیان ایران 615

 6 بانک تجارت ایران 611

 0 بانک صادرات  ایران 510

 8 کویتخانه مالی  کویت 442

 1 بانک مصرف الریان قطر 418

 11 بانک اقتصاد نوین ایران 011

 11 بانک ملی ایران 066

 12 بانک اسالمی دبی امارت متحده عربی 328

 13 بانک اسالمی ابوظبی امارت متحده عربی 327

 14 گروه بانکداری البرکا بحرین 322

 11 بانک اسالمی قطر قطر 301

 16 برهاد مای بانک مالزی 278

 17 بانک البیالد عربستان سعودی 211

 18 بانک اسالمی مالزی برهاد مالزی 231

 BIMB 11گذاری بانک سرمایه مالزی 231
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 21 ایرانشرکت بیمه  ایران 201

 21 بانک کارآفرین ایران 212

 22 بانک مسکن ایران 215

 23 بانک مالی کتیلیم ترکیه ترکیه 214

 24 بانک آلیما سعودیعربستان  111

 21 شرکت اجاره ملی )لیزینگ( قطر 110

 (ROA) 0هانرخ بازدهی دارایی -5

های است که از تقسیم سود خالص بانک به دارایی کننده استفاده مطلوب از دارایی( بیانROAنسبت بازدهی دارایی )

درصد(  1درصد و باالتر از سطح استاندارد جهانی ) 1/1های اسالمی برابر با شود. این نسبت در کل بانکآن محاسبه می

بندی رده درباشد. سطح مناسب خود میهای اسالمی از نظر سودآوری در دهد دارایی بانکقرار دارد که نشان می

درصد،  8/1های تجاری فعال در حوزه مالی اسالمی از لحاظ این شاخص، سه بانک ایرانی از جمله بانک شهر با بانک

های اول تا سوم را به های برتر جهان، رتبهدرصد، در میان بانک 4/4درصد و بانک پاسارگارد با  8/4بانک کارآفرین با 

 7های ششم و هشتم قرار دارند. جدول اند. عالوه بر این، بانک اقتصاد نوین و سینا نیز در رتبهاص دادهخود اختص

وضعیت نرخ بازدهی دارایی و سود ناخالص  8جدول اسالمی برتر جهان از لحاظ نرخ بازدهی و بانک تجاری  10وضعیت 

 دهد.های ایران را نشان میبانک

 (ROAنرخ بازدهی ) جهان از لحاظبرتر  اسالمیهای تجاری بانک - 0جدول 

 تبهر موسسه کشور )درصد(نرخ بازدهی  )میلیون دالر( سود ناخالص

 1 بانک شهر ایران 5.2 115

 2 بانک کارآفرین ایران 0.09 212

 0 بانک پاسارگارد ایران 0.05 219

 4 بانک البیالد عربستان سعودی 3227 211

 5 بانک الرجحی عربستان سعودی 3223 2102

 6 بانک اقتصاد نوین ایران 2.90 011

 7 بانک اسالمی فیصل مصر 2212 180

 2 بانک سینا ایران 2.91 100

 1 بانک راکیات مالزی 2284 611

 11 بانک اسالمی بنگالدش بنگالدش 2281 112
 .میلیون دالر 100بیش از  سودبا  هایبانک* 

 

                                                           
3  Return on Assets 
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 *اسالمی برتر از لحاظ نرخ بازدهی داراییده موسسه مالی  - 2نمودار 

  

 میلیون دالر 100های با سود حداقل بانک *

 مقیای سمت راست مربوط به سود خالص است. -
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 * صل( و سود ناخاROAهای برتر ایران از لحاظ نرخ بازدهی )بانک - 2جدول

 سود ناخالص

 )میلیون دالر(

 (ROAنرخ بازدهی )

 )درصد(
 موسسه

 رتبه

در سود 

 ناخالص

رتبه در 

نرخ 

بازدهی 

 دارایی

 1 13 بانک شهر 128 111

 2 8 بانک کارآفرین 4271 218

 3 1 بانک پاسارگاد 4231 801

 4 16 بانک تات 3207 63

 1 6 بانک اقتصاد نوین 2217 410

 6 11 بانک سینا 2211 147

 7 14 بانک سرمایه 2274 17

 8 10 بانک انصار 2217 187

 1 3 بانک پارسیان 224 611

 10 12 بانک توسعه صادرات 223 136

 11 4 بانک تجارت 124 610

 12 20 موسسه اعتباری توسعه 1228 23

 13 2 بانک ملت 1226 721

 14 1 بانک صادرات 0211 103

 11 11 بانک سامان 0212 71

 16 17 و معدن بانک صنعت 026 17

 17 7 بانک ملی 0247 366

 18 1 بانک مسکن 0244 211

 11 18 بانک رفاه 0231 33

 20 11 بانک سپه 021 21
 باشد.اطالعات بانک کشاورزی موجود نمی  *    
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 ای در ایرانموسسات بیمه -6

میلیون دالر در رتبه دوم و شرکت بیمه  3141جهان، شرکت بیمه ایران با  در بیمه اسالمیبرتر  ده شرکتدر میان 

گونه که میلیون دالر در رتبه هفتم و نهم قرار دارند. همان 111میلیون دالر و شرکت بیمه البرز با  814پارسیان با 

ریعت، در میان بیست های منطبق بر ششرکت بیمه ایرانی توانسته است از لحاظ دارایی پنجدهد نشان می 1جدول 

شرکت بیمه ایرانی را نشان پنج وضعیت این  1رتبه نخست جهان جایگاه و سهم قابل توجهی را داشته باشند. جدول 

 دهد.می

 

 هامیزان دارایی پنج شرکت برتر بیمه در ایران از لحاظ - 9جدول 

 هادرصد تغییرات در دارایی
 برشریعت منطبق هایدارایی

 (دالر میلیون)
 موسسه

 رتبه

در میان کل 

های شرکت

 بیمه جهان

در 

 کشور

 1 2 شرکت بیمه ایران 3141 2/27

 2 7 شرکت بیمه پارسیان 1/814 1/33

 3 1 شرکت بیمه البرز 6/114 8/28

 4 13 شرکت بیمه کارآفرین 7/310 3/46

 1 23 شرکت بیمه نوین 1/261 1/43

 

 جمع بندی -0

به این نرخ سریع رشد  های اخیر برخوردار بوده است.به رشد علی الخصوص در سال بانکداری اسالمی از روندی رو

مدار افزایش تقاضا در میان مسلمانان، رشد درآمدهای نفتی در کشورهای خاورمیانه و جذابیت خدمات مالی شریعت

  استناد است.های بانکداری اخالقی هستند، قابل گذاران غیرمسلمانی که به دنبال فعالیتبرای سرمایه

هایی از جمله ممنوعیت انجام معامالت ربوی، تأکید با داشتن ویژگیبانکداری اسالمی پس از بحران مالی در جهان 

گذاری، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد و محدودیت بر قراردادهای واقعی، توزیع ریسک سرمایه

است و تمایل به آن در  شده مطرح متعارفبانکداری  ن مطمئن و خوبی برایبه عنوان جایگزیبازی های سفتهفعالیت

  .است مریکا در حال افزایشااروپا، کانادا، انگلیس و  از جمله کشورهای مختلف جهان
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 1267های منطبق بر شریعت به میزان و با ارزش کل دارایی کشور 71اکنون بانکداری اسالمی با حضور در هم

امارات متحده  عربستان، مالزی و ایران،دهد و انداز جهانی اقتصادی را شکل میاز چشم یگیربخش چشم، دالر میلیارد

بندی مجله بنکر، در سال بر اساس آخرین رتبه دهند.های منطبق بر شریعت را تشکیل میعربی بیشترین دارایی

های بیمه و بانک تجاری و تخصصی، شرکتها و موسسات مالی ایران در میان سیصد و هشتاد و یک ، نقش بانک2012

بندی قرار های این رتبهفها در باالترین ردی، بسیار چشمگیر و از نظر حجم داراییبرتر موسسات مالی و اعتباری

 اند.گرفته

گسترش و رونق بانکداری اسالمی در میان کشورهای اسالمی از یک سو و تقاضای کشورهای غربی مبنی بر  در مجموع،

به این  ، رشد چشمگیر این نوع نظام بانکی را رقم زده است.از سوی دیگر تطابق قوانین بانکداری آنها با قوانین اسالمی

ویژه پس ه الملل بهای اسالمی اکنون به یک امر واقعی و انکارناپذیر در حوزه بانکداری و اقتصاد بینترتیب اهمیت بانک

کارآمدی  ،بدون تردید آنچه در بانکداری اسالمی مدنظر استو   ل شده استاز وقوع بحران اقتصادی در جهان، تبدی

که با حرام دانستن بهره رایج در سیستم بانکداری  عنوان یکی از ابزارهای اقتصاد اسالمی استه ب بانکداری بدون ربا

 های دینی جایگزین کرده است.بر مبنای آموزهرا غربی، سود حالل 

                                                           
  باشد.می 2013، نوامبر  BankerTheکلیه آمارها از مجله  منبع - 1

 


