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 های تأمین مالی اسالمی در کشورهای مختلفمعرفی روش

 

 1ليال محرابي

 

 مقدمه  -1

هاي مالي ساده و با معامالت گذرد، ابتدا به صورت مؤسسهشـکل امروزي بانکداري كه بي  از شـشصد سال از پيداي  آن مي  

 محدود در كشورهاي اروپايي آغاز گرديد و سپس همزمان با گسترش معامالت بانکي، از نظر كمي و جغرافيايي نيز توسعه يافت به

ارد همة كشـورها از جمله كشـورهاي اسـالمي گرديد. از حدود پنجاه سال پي  انديشمندان مسلمان    طوري كه در قرن گذشـته و 

تالش نمودند تا با حفظ بانك، معامالت آن را بر اساس تعاليم اسالم تعريف كنند، بطوري كه نوع ديگري از صنعت بانکداري به نام 

عت در كشورهاي مسلمان گسترش يافت، به طوري كه امروزه در غالب بانکداري بدون ربا يا بانکداري اسـالمي متولد شـد و به سر  

هاي بدون ربا حضور جدي دارند و در برخي از كشورها چون ايران مسلمان، بانككشورهاي اسالمي و حتي برخي از كشورهاي غير

 و سودان كل نظام بانکي بر اساس بانکداري بدون ربا طراحي شده است.

در ژنو تأسيس شد اين مؤسسه در مناطق و  0480است كه در سال   2اسالمي، مؤسسه دارالمال اسالميمالي  اولين مؤسـسـه  

كشورهاي مختلف جهان به عمليات بانکداري پرداخته است كه باهاما، بحرين، گينه، نيجر، سنگال، سودان، سوئيس، امارات متحده 

ــه  عربي و انگليس از اين جمله ــس ــان مياند. نتايج عملکرد اين مؤس ــرمايهنش ــعه و ايجاد دهد كه با وجود س گذاري كالن در توس

سـاختارهاي مالي جانبي بدون هزينه، امکان سـود عملياتي كوچکي را نيز فراهم كرده اسـت. دومين مؤسسه بانکي اسالمي بزر     

ميليون  111عربستان با بي  از در جده  0482گذاري شد و در سال است. اين گروه در لندن پايه 3اسـالمي البركه  دنيا گروه مالي

اكنون در سراسر دنيا از جمله لندن، تونس، سودان، تركيه، عربستان سعودي، دبي، بحرين، دالر سـرمايه كار خود را آغاز كرد و هم 

انك ب المللي لوكزامبور  است. ايندهد. سومين بانك بزر  اسالمي، بانك بينمصـر، عراق و سـنگاپور عمليات بانکداري انجام مي  

تري با مؤسسات مالي اسالمي ترين مؤسسات مالي به ويژه در خليج فارس و غرب است و در راستاي همکاري گستردهيکي از موفق

 كند.حركت مي

هاي بدون ربا مشترك است و آن حذف ربا از عمليات بانکي است. اما الگوهاي اجرايي كه هر يك اگر چه روح اصلي همه بانك

اند تا حدودي با يکديگر متفاوت است و اين باعث شده است مدل و الگوي مختلفي از هاي بدون ربا انتخاب كردهكاز كشورها و بان

هاي تجهيز و تخصيص منابع در بانکداري بدون ربا پا به عرصـه وجود بگذارد. لذا به همين منظور، در اين گزارش به بررسـي روش  

 پردازيم.كستان، كويت، بحرين و سودان ميبعضي از كشورهاي مسلمان از جمله مالزي، پا
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 4مالزی -2

شود. از نظر كاربردي نظام بانکي مورد اسـتفاده توسـم موسـسـات بانکي كشـور مالزي، سـيسـتم بانکداري دوگانه ناميده مي       

 داليل بانك مركزيكه مقررات اسـالمي و قوانين بانکي به طور مجزا در كنار قوانين معمول بانکداري حاكم است. از جمله  طوريبه

 مالزي در خصوص اجراي سيستم بانکداري دوگانه عبارتند از:

 تواند يك نظام بانکي را تشکيل دهد.ـ بانکداري اسالمي به تنهايي نمي0

 ـ مسلمانان مالزي حق انتخاب بانکي كه فعاليت آن مطابق عقايد مذهبي آنها است را دارند.2

تر به مردم مالزي در قالب دو شکل، محصوالت بانکداري متداول ت جديد در ابعاد وسيعـ اين نظام بانکي باعث ارائه محصوال3

 گردد.و بانکداري اسالمي مي

 ـ افزاي  كيفي محصوالت و خدمات بانکي همواره پيشرفت علمي كشور مالزي را به همراه خواهد داشت.9

گيرد. يکي قانون در مالزي مورد اســـتفاده قرار مي از نظر مباني فقهي نيز دو چارچوب براي موســـســـات بانکداري اســـالمي

نمايد تا نسبت به تنظيم و نظارت بر كه اختيارات الزم را به بانك مركزي مالزي تفويض مي 0484موسـسات مالي و بانکداري سال  

دام نمايد و ي تأمين مالي و موسـسات تنزيلي و صرافي اق هاشـركت ي تجاري، تخصـصـي، خارجي و   هابانكموسـسـات مجاز نظير   

 0444ســال  اواســم در كه خود بانکي نظام تقويت منظور به مالزي اســت. دولت 0483ديگري قانون بانکداري اســالمي مصــوبه 

 عملياتي را پول كنترل همچون فردي به منحصــر اقدامات داشــت، قرار مالي منطقه بحران از ناشــي فزاينده فشــار تحت ميالدي

 مقررات دهد.مي تشکيل كشورها تمام با را مالزي معامالت اساس و است نظامي آزاد كشور اين در پول كنترل نظام واقع در كرد.

 از: است عبارت دارد خارجي گذاريسرمايه با ارتباط مستقيمي كه كشور اين در پول كنترل اصلي

 صادرات عوايد اخذ -

 كشور از خارج به پول ارسال -

 غيرمقيم افراد استقراض از -

 بهادار اوراق با گذاريسرمايه يا و مستقيم گذاريسرمايه -

اسالمي ايجاد نموده است كه بر   1عالوه بر موارد فوق، بانك مركزي مالزي يك سـيسـتم تسويه قنقل و انتقالچ چك بين بانکي  

ت. اسگرفته دهندة خدمات بانکداري اسـالمي بر اسـاس اين سـيستم در نظر    هاي ارائهاسـاس آن يك مديريت جداگانه، براي بانك 

باشــد. عالوه بر آن بانك مركزي، با هدف بطوريکه مراحل نقل و انتقاالت، قوانين و مقررات آن همگي بر اســاس اصــل مضــاربه مي

 را به 1ها و نهادهاي مالي، شوراي ملي مشورتي بانکداري اسالميافزاي  دقت يکپارچه نمودن تفسيرها از قوانين شريعت بين بانك

 تأسيس كرد.  0444ن نهاد براي نظارت بر بانکداري اسالمي مالزي در اول مي عنوان باالتري
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، بانك مركزي به منظور توسـعه صـنعت بانکداري اسالمي سه مورد كليدي نوآوري در سرعت، مديريت   2119در آوريل سـال  

ــيوه ــك و شـ ــعي در بههاي آوري اطالعات را طراحي نمود و به دنبال آن بانككارگيري از فنهاي بهريسـ ــالمي سـ كارگيري اسـ

 محصوالت متنوع و خدمات گسترده نمودند. 

 

 7های تجهيز منابع در بانکداری اسالمی مالزیروش -2-1

ها در استفاده از منابع مالي جهت اعطاي تسهيالت متنوع به متقاضيان داراي اختيار در نظام بانکداري اسالمي مالزي، بانك

اندازچ را به صالحديد خود مورد توجه قرار دهد و تنها وجوه حاصل از عقود وديعه قجاري و پس توانند كليهبيشتري بوده و مي

هاي باشد. از سويي ديگر عقد مضاربه به كار رفته در حسابمحدوديت آنها رعايت تأمين مالي با اصول شريعت اسالمي مي

گردد. منابع مالي مورد مدت محدود نميحدوديت زماني كوتاهتري است و به مصارف بازرگاني و مگذاري داراي معناي وسيعسرمايه

 گردد:نياز نظام بانکداري اسالمي مالزي، از نظر شکل شرعي به دو دسته عمده تقسيم مي

 باشد.انداز ميهاي جاري و پسهاي منطبق بر عقد وديعه كه شامل حسابحساب چ0

 گذاري موسومند.هاي سرمايههاي منطبق بر عقد مضاربه كه به حسابحساب چ2

 در ادامه به معرفي هر يك از حساب هاي موجود در نظام بانکداري اسالمي مالزي خواهيم پرداخت.

 8ـ حساب جاری:

دهند تا از تمام يا بخشي از وجوه در گذاران به بانك اجازه ميشود و در آنها سپردهبراساس عقد وديعه پذيرفته مي اين حساب

گذاران اين اطمينان را دارند تا هر زمان كه الزم باشد از حساب داند، استفاده كند. از طرف ديگر سپردهميمواردي كه بانك صالح 

گذاران و نيز تشويق آنها به نگهداري از حساب جاري، براساس خود برداشت كنند. بانك نيز مختار است تا به منظور جلب سپرده

حساب جاري به دارندگان آن پرداخت نمايد، اما اين بازده الزامي نبوده و داراي نرخ  مفهوم اسالمي هبه، مبالغي را به عنوان بازده

 اي نيست.از پي  تعيين شده

 9انداز:ـ حساب پس

دهند تا از تمام يا بخشي از وجوه، به گذاران به بانك اين اختيار را مياين حساب براساس عقد وديعه بوده و در آنها سپرده

در اين  نمايد.گذاري شده را تضمين ميپرداخت تمام يا بخشي از وجوه سپردهده نمايند و در مقابل، بانك بازصالحديد بانك استفا

راساس ها و بتواند مبالغي را به عنوان بازده حساب به دارندگان آن به عنوان سياست جلب و نگهداري حسابنوع حساب نيز بانك مي

 مفهوم هبه، پرداخت نمايد.

 

                                                           
7 - Bank Islam Malaysia Berhad (www.Bank islam.com.my/consumer Banking). 

8 - Current Account. 
9 - Saving Account. 

http://www.bank/
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 10گذاری عام:یهـ حساب سرما

جام گذاري انتواند در سرمايهگذار به هيچ عنوان نميگيرد و سپردهگذاري در اين حساب براساس عقد مضاربه شکل ميسپرده

گذاري مدت سرمايهمدت يا درازمدت، ميانگذاري كوتاهها را در سرمايهتواند وجوه حاصل از اين حسابشده، دخالت كند. بانك مي

زير از گذاران ناگگردد و در صورت بروز زيان، سپردههاي از پي  تعيين شده تقسيم ميبراساس نسبت زحاصل از آن نيكند. سود 

پذيرش تمامي آن خواهند بود مگر آنکه زيان حاصل، ناشي از غفلت يا سوء مديريت بانك باشد. براي افتتاح حساب يك حداقل 

 شود.واحد بانکداري اسالمي به وي اطالع داده مي گذاري الزم است كه از طرفمبلغ براي سپرده

 هاي زير است: گذاري عام داراي ويژگيهاي سرمايهحساب

 ها به صورت انفرادي يا مشترك قابل افتتاح هستند.ـ اين حساب0

اشد كه در هر انداز يا جاري بهاي پستواند به صورت نقد، چك يا حواله وجه از حسابـ مبلغ الزم براي افتتاح حساب مي2

 پذيرد.صورت پس از وصول وجه افتتاح حساب انجام مي

گردد كه در هر مرحله از عمليات بستن يا تمديد حساب مورد نياز خواهد بود. بستن ـ پس از افتتاح حساب، گواهي صادر مي3

سيد بسته شود، حساب پي ، در زمان سررسيد و پس از سررسيد ميسر است و چنانچه حساب به هنگام يا پس از سرر

كنند و اگر كمتر از يك ماه از افتتاح حساب سپري شده گذاران اصل سپرده را به همراه سهم سود خود دريافت ميسپرده

توان به هاي پي  از يك ماه، بخشي از سود قابل قبول را ميباشد، هيچ سودي به آنها تعلق نخواهد گرفت. براي زمان

 گذاران پرداخت نمود.سپرده

 

 :11گذاری خاصهای سرمایهحسابـ 

ذاري گگذاران قادرند تا سرمايهگذاري عام بوده و سپردهويژگي اين حساب از نظر عمل و نوع عقد مبنا، به مانند حساب سرمايه

ها براساس سود هاي سود براي انواع مختلف سپردهاي معين يا بخ  اقتصادي خاص مشخص نمايند. نرخوجوهشان را در پروژه

 كند.گذاران  اقدام ميشود. پس از تعيين اين نرخ و اعالم آن، هر شعبه نسبت به محاسبه سود سپردهتحقق يافته تعيين مي

 ابزارهای مالی قابل انتقال بانکداری اسالمی در مالزی  -2-2
گردند. مند ميداخلي عموم مردم بهرههاي اندازهاي مالي واجد شرايم با استفاده از اين ابزارها، از پسهاي تجاري و شركتبانك

شوند. گواهي مذكور تقسيم مي 03هاو ابزارهاي قابل انتقال اسالمي سپرده 02اين ابزارها به دو دسته گواهي بدهي قابل انتقال اسالمي

 اند. هر دوييدهها براساس مفهوم مضاربه ايجاد گردبراساس مفهوم اسالمي فروش اقساطي و ابزارهاي قابل انتقال اسالمي سپرده

نحوه عملکرد در اين  0اند. جدول اين ابزارها توسم شوراي مشورتي شريعت و بانك مركزي مالزي مورد تأييد و حمايت قرار گرفته

 دهد.ابزارها را نشان مي

                                                           
10 - General Investment Account. 

11- Special Investment Account. 

12 - Negotiable Islamic Debt Certificate (NIDC). 

13 - Islamic Negotiable Instrument of Deposits (INID). 
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 ـ  عملکرد ابزارهای مالی قابل انتقال بانکداری اسالمی در مالزی1جدول 

 
 

 در بازارهاي ثانويه قبورسچ قابل معامله هستند:ها به اشکال زير الزم به ذكر است، اين گواهي

 شود. بديهي است اين خريدالفچ خريد و فروش قطعي: به انتقال مالکيت گروهي از فروشنده به خريداري غير از ناشر اطالق مي

 و فروش هيچ تأثيري در محاسبه تعهدات ناشر نخواهد داشت.

ود را چنانچه حداقل يك ماه از انتشار آنها گذشته باشد، در مورد گواهي به هاي ختواند گواهيبچ خريد و بازخريد: ناشر مي

 قيمت بازار و در مورد سپرده تنها در موعد پرداخت سود، پي  از سررسيد بازخريد كند.

گذارچ جچ فروش و توافق بيع متقابل: در چنين حالتي فروشنده قمالكچ گواهي را به بهاي موردتوافق طرفين به خريدار قسرمايه

 نمايد كه گواهي را در زمان معين و به بهاي مورد توافق مجدداً به فروشنده بفروشد.فروشد و خريدار تعهد ميمي

 های تخصيص منابع در بانکداری اسالمی مالزیروش -2-3

 رود، باايران به كار ميابزارهاي تأمين مالي و مفاهيم موجود در نظام بانکداري اسالمي مالزي با آنچه كه در عقود اسالمي در 

الحسنه، ، اجاره به شرط تمليك، اجاره، قرض09نمايد. مفاهيمي چون فروش اقساطي قبيع بثمن آجلچاندكي مسامحه مطابقت مي

 قسلفچ، كفالت قضمانچ، رهن، وكالت، حواله و هبه مطابق مفاهيم موجود در نظام بانکداري اسالمي ايران است. سلم

                                                           
1- Bai' Bithaman Ajil. 
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 كند.گذاري براساس اين گواهي به بانك مراجعه ميـ مشتري براي سپرده0

 فروشد.گذاري شده به مشتري ميـ مؤسسه بانکي دارايي خود را قمثالً ساختمان يا سهامچ به صورت نقدي و به نسبت وجه سپرده2

 نمايد.ميـ مشتري بهاي خريد دارايي را به صورت نقدي به مؤسسه بانکي پرداخت 3

 نمايد.ـ مؤسسه بانکي دارايي را به مشتري منتقل مي9

 فروشد.ـ بالفاصله مشتري دارايي را بي  از مبلغ خريد به مؤسسه بانکي مي1

 گردد.گذاري مشتري تلقي ميالتفاوت بهاي خريد و فروش سود سرمايهـ مابه1

 كند.بدهي بانك به مشتري منتشر ميـ مؤسسه بانکي گواهي بدهي قابل انتقال را به عنوان گواهي 4

 پرداخت بستگي به زمان توافق شده دارد.ـ باز8

 گردد.گذاري مشتري تلقي ميگذاري به عنوان مدت سرمايههاي سرمايهـ زمان سررسيد همانند حساب4

سمي آن را قشامل سود اسمي آنچ دهد و بهاي اـ به هنگام سررسيد، مشتري گواهي بدهي قابل انتقال را به مؤسسه بانکي ارائه مي01

 كند.دريافت مي
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 سپارد.ـ مشتري وجه خود را به مؤسسه بانکي مي0

 كند.ـ مؤسسه بانکي با پذيرش سپرده، سپرده قابل انتقال اسالمي را به عنوان گواهي سپرده منتشر مي2

م به نمايد. الزسپرده فوق به مؤسسه بانکي ارزش اسمي آن را به همراه سود اعالم شده دريافت ميـ به هنگام سررسيد، مشتري با ارائه 3

الشركه از تعلق سود قيد گردد. اما به هنگام صدور اين ابزار درصد سهمذكر است كه نرخ قطعي سود تنها در سررسيد مشخص مي

 گردد.مي
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دهد. بررسي اعطايي به تفکيك عقود اسالمي در سيستم بانکداري اسالمي كشور مالزي را نشان مي ايهوام، سهم 0نمودار 

شود، بسيار كم است و ايي كه در قالب عقد مضاربه انجام ميهدهد كه حجم فعاليتعملکرد بانکداري اسالمي در مالزي نشان مي

جايگاه واقعي خود قرار ندارد.  فروش اقساطي يکي از ابزارهاي تأمين مؤيد اين حقيقت است كه شيوة تأمين مالي مضاربه هنوز در 

 32گيرد. بطوريکه اين ابزار مالي اسالمي است كه در سطح بسيار وسيعي در بانکداري بدون ربا در مالزي مورد استفاده قرار مي

ه از جمله عوامل استقبال اين ابزار تامين درصد مجموع تسهيالت اعطايي در بانکداري اسالمي مالزي را بخود اختصاص داده است ك

توان به ريسك كمتر، آساني عمل، آشنايي بيشتر كاركنان و مردم اشاره نمود. اجاره به شرط تمليك و مرابحه نيز به مالي را مي

تامين مالي  درصد بعد از فروش اقساطي بيشترين اهميت ممکن را نسبت به ساير ابزارهاي 04درصد و  29ترتيب با سهمي برابر 

 دهند. بخود اختصاص مي

 (2012اعطایی به تفکيک عقود اسالمی در سيستم بانکداری اسالمی کشور مالزی ) هایوامسهم  ـ1نمودار
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 شود.ميدر اين قسمت به برخي از مفاهيم مورد استفاده در نظام بانکداري اسالمي مالزي اشاره 

مفهوم آن به واگذاري كاال و يا وجه قسپردهچ به شخص ديگري است كه در اصل مالك آن نيست بلکه از  15ودیعه با ضمانت:

پذير پرداخت تمام مبلغ سپرده و يا بخشي از آن را به محض تقاضاي صاحب سپرده تضمين كند. در وديعه، سپردهآن مخافظت مي

هاچ قسمتي از سود بدست آمده را به عنوان قدرداني و جايزه پذير قبانكچنين منابعي ندارد اما سپردهگذار سهمي از نمايد. سپردهمي

 دهند.گذاران انتقال ميبه سپرده« هبه»و طبق اصل اسالمي 

                                                           
15- Wadiah Yad Dhamanah. 
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دازي انكننده سرمايه از يك سو و ديگري قتحت عنوان كارآفرينچ كه از اين سرمايه جهت راهبه توافق ميان تأمين 16:ـ مضاربه

ق گردد. توافهاي از پي  تعيين شده تقسيم ميشود. سود حاصله براساس نسبتكند، اطالق ميهاي تجاري استفاده ميپروژه

 تواند در جهت عکس نيز صورت پذيرد:مضاربه در بانکداري بدون ربا در مالزي مي

 گذار به عنوان صاحب سرمايهـ بانك اسالمي به عنوان كارآفرين و سپرده0

 گذار و صاحب صنعت يا خدمات به عنوان صاحب سرمايه.ـ بانك اسالمي به عنوان سپرده2

در مفهوم مضاربه، كل زيان متحمل بر خالف سود متوجه سپرده گذارقصاحب سرمايهچ خواهد بود. در نظام بانکداري اسالمي 

مالزي، برخالف ظوابم معين شده در عقد مضاربه در نظام بانکداري اسالمي ايران، تاكيد خاصي بر نوع پروژه تعريف شده در مضاربه 

 چه در زمينه بازرگاني و چه در زمينه صنعت وارد عقد مضاربه با سپرده گذار شود.  وجود ندارد و كارآفرين مجاز است

هاي گذاري در كسب و كار معين كه به واسطه آن سود حاصله براساس نسبتعبارت است از شراكت و يا سرمايه 17:ـ مشارکت

شان در زيان احتمالي سهيم خواهند ت سرمايهگردد و در مواقعي كه دچار ضرر بشوند، هر دو طرف به نسبتوافق شده، تقسيم مي

 بود.

رسد كه تفاوت خاصي ميان دو نوع عقد مشاركت مدني و مشاركت حقوقي قآنچه گذاري به نظر ميدر رابطه با اين نوع سرمايه

، اما دهدمي در ايران مرسوم استچ وجود نداشته باشد. از يك طرف نحوه تخصيص سود، نزديکي آن را به عقد مشاركت مدني نشان

 از طرف ديگر مسؤليت محدود نسبت به سرمايه بيشتر به مفهوم مشاركت حقوقي نزديك است.

شود كه از طريق خريد و فروش گواهي بدهي، اوراق بهادار، اوراق و اسناد به آن دسته از منابع مالي اطالق مي 18:ـ بيع دین

ي از ديون واقعي از طريق آن قابل معامله هستند و بيع دين يك ابزار گردد و تنها اسناد حاكتجاري منطبق بر شريعت تأمين مي

 مدت است و زمان آن نبايد از يك سال تجاوز نمايد.كوتاه

يرد كه پذكننده ميوسيله، تأمينشود كه بدينكننده اطالق ميكننده و يا تأمينبه توافق ميان مشتري و عرضه 19:ـ اجاره

 ماهيانه و براساس قيمت و نوع پرداخت توافقي به مشتري عرضه قتحويلچ نمايد. محصول معيني را به صورت مثالً

شود. دو طرف قرارداد بايد از : اين ابزار براي عمليات خريد و فروش كاالهاي عمومي استفاده ميمرابحه کاالهای عمومی -

جنس و كيفيت و قيمت كاالي خريداري آگاه باشند و در خصوص سود خريد و فروش توافق كنند. اين عقد در خصوص مبادله پنج 

ما، جو. اين ابزار از عقودي است كه بي  از ساير عقود در معرض طال، نقره، گندم، خركاالي زير در ازاي همان كاال ممنوع است:

آفت تبديل به وام است. عدم مصرف وجوه اعتباري در خريد و فروش كاالي مورد توافق، فروش كاال قبل از تحصيل آن، مصرف 

هاي انحراف اين عقد است. اين وجوه براي خريد كااليي كه قبال خريداري شده است و انجام معامله به صورت صوري از جمله زمينه

  عقد مشابه مضاربه در بانکداري اسالمي در ايران است. 

بيع عينه يکي از انواع محصوالت يا توليدات يا خدمات بانکداري اسالمي است. يك شخص ضرورتمند كه به : 20بيع عينه -    

بانك به قسم قرضي ميخرد. در قرارداد ايشان ذكر  و يك جنس را از كندميمقداري پول ضرورت دارد، به بانك اسالمي مراجعه 

ميشود كه مشتري بايد پول اين جنس را در اين مدت معين با اقساط معين پرداخت كند. زمانيکه اين قرارداد تعيين شد، بانك 

                                                           
16 - Mudharabah. 

17 - Musyarakah. 

18 - Bai'al- Dayn. 

19 - Ijarah (Leasing). 

20- Bai' Inah 
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 به مشتري كاملبه طور خرد كه به مشتري فروخته بود و پول خريد را همان جنس را از مشتري به ارزش كمتري از آن قيمتي مي

ينجا هم مشتري پول مورد نياز خود را دريافت خواهد كرد و هم بانك بدون درگيري با سود و سودكاري ا. دركندمينقداً پرداخت 

 دهد.به مشتري خود قرض مي

ن انواع موفق تريين نوع خدمات بانکداري اسالمي نيز اشکاالتي را اشاره كرده اند ولي به هر صورت اين يکي از ابعضي علماء در

 است. زيتعامالت و قرارداد هاي بانکداري اسالمي در ساير كشورهاي جهان و بالخصوص مال

در بعضي كشورها مانند  هست كه امروزا جل نوعي از محصوالت يا خدمات بانکداري اسالميآثمن ه بيع ب :جلآثمن ه بيع ب -

  نوع و خالف شريعت اعالم شده است.ي از آن استفاده ميشود و در بعضي كشورهاي ديگر ممزمال

موافقت ه و سر قيمت و ساير مقررات آن با فروشنده ب كندميين نوع محصول، مشتري يك جنس را براي خريداري انتخاب ادر

 هب . بانك شي را از فروشنده ميخرد و با ازدياد مفاد خود آنرا دفعتاكندميميرسد. بعدا براي كمك مالي به بانك اسالمي مراجعه 

مشتري ميفروشد. زمانيکه بانك جنس را به مشتري ميفروشد، اسنادهاي ملکيت آن را از مشتري ميگيرد و پول را به فروشنده 

. بعدا مشتري پول جنس را بر اساس مدت تعيين شده بين مشتري و بانك، ماهانه در اقساط به بانك كندمياصلي پرداخت 

 پردازد.مي

دانند ولي بعضي ديگري مانند پيروان مذهب حنفي، اسالمي قپيروان مذهب شافعيچ آنرا درست ميبعضي دانشمندان بانکداري 

پرداخت  قبل از دانند. سبب نادرست بودن آن از نگاه شريعت از نظر ايشان اينست كه بانك جنس رارا نادرست ميمالکي و شيعه آن

زمان بدون اتمام يکي و آغاز ديگري هردو در يك نجا دو قرارداد هميفروشد. يعني درارا به مشتري ميقيمت آن به فروشنده، آن

سازد. البته اين نوع قرارداد در دنيا آنقدر مورد استفاده نيست وقت رخ ميدهد كه قرارداد اولي ميان مشتري و بانك را نادرست مي

 مي شود.ي از آن استفاده زي اسالمي كشور مالهابانكو تنها در بعضي 

 

گذاري قاعطاي هاي سرمايههاي اقتصادي و متقاضيان وجوه، انواع روشهاي فوق جهت تأمين مالي فعاليتروشعالوه بر 

 باشد:تسهيالتچ در طرح بانکداري اسالمي مالزي به شرح زير مي

 هامتواند سبراساس قوانين كنترل تملك و نگهداري سهام در مالزي، يك مؤسسه مالي مي گذاری در سهام:الف( سرمایه

 ساير مؤسسات را با شرايم زير خريداري كند.

 درصد ارزش سرمايه تجاوز نکند. 01ـ پرداخت براي خريد سهام از 0

 درصد ارزش سرمايه آن فزوني ننمايد.01شود از ـ ميزان تملك شركتي كه سهام آن خريداري مي2

 نباشد.درصد سرمايه بانك بيشتر  21ها از ـ كل مبالغ سهام خريداري شده شركت3

 هاي مورد تأييد بانك مركزي باشد.ـ سهام خريداري شده مربوط به شركت9

نمايند. اول آنکه گذاري دولتي ميها به دو دليل اقدام به خريداري اوراق سرمايه: بانكگذاری دولتیب( خرید اوراق سرمایه

ها براي ذخاير قانوني خود از گيرد لذا بانكسود تعلق مي كند و به آنهاقانوني قبول مي دولت مالزي اين اوراق را به عنوان سپرده

گذاري كه متقاضي براي تسهيالت بانکي وجود نداشته باشد از اين اوراق براي سرمايهنمايند. دوم آنکه زمانياين اوراق استفاده مي

زماني يك ساله پس از انتشار توسم وزارت  الحسنه بوده و بازده آن در فواصلشود. عقد مورد استفاده در اين حالت قرضاستفاده مي

 گردد.دارايي اعالم مي
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پذيرد. در حالت اساس اين طرح طبق دو عقد مضاربه و مشاركت صورت ميها برتأمين مالي پروژه ها:ج( تأمين مالی پروژه

رل تسهيالت قكارآفرينچ مسؤليت كنت نمايد و طرف متقاضيمضاربه، بانك آورنده سرمايه است و تمامي منابع مورد نياز را تأمين مي

اي در مديريت پروژه ندارد البته اين بدان معني نيست كه بانك اختيار نظارت را پروژه را بر عهده دارد. از اين رو بانك هيچ مداخله

جه آن متوشود و اگر زياني حاصل شود، تمامي نداشته باشد و نسبت سود دريافتي نيز ميان دو طرف پس از مذاكره مشخص مي

 بانك خواهد بود.

هاي توافقي سهيم خواهند بود. همچنين اختيار آفرين هر دو در تکميل سرمايه پروژه به نسبتدر حالت مشاركت، بانك و كار

كنترل مديريت ميان طرفين مشترك است، اما اين اختيار قابل تفويض است. هر دو طرف بر سهم خود از سود بدست آمده توافق 

اين نسبت با درصد مشاركت آنها يکسان نخواهد بود، اما در صورت بروز زيان، هر يك از طرفين به اندازه سرمايه خود كنند و مي

 مسؤليت خواهند داشت.

 ها و ارائه خدمات آن به نوع عقد اسالمي مورد استفاده بستگي دارد.تملك دارايي د( تملک دارایی:

پس از ارزيابي نيازهاي مشتري، هزينه واقعي دارايي را به عالوه حاشيه سود  در تملك دارايي براساس فروش اقساطي، بانك

تواند بازپرداخت را به صورت قسطي و يا يك كند. مشتري ميمدنظر بانك، محاسبه كرده و به عنوان قيمت توافقي به وي اعالم مي

ت، هيچ مبلغي تحت عنوان بهره از وي نبايد اخذ پرداخجا بپردازد. نکته مهم آن است كه در صورت عدم توانايي مشتري در باز

 گردد.

كند و در قبال آن در فواصل زماني معين در تملك دارايي براساس اجاره، بانك دارايي مورد تقاضاي مشتري را خريداري مي

 شود. عنوان بهره از وي گرفتهكند و اگر وي توانايي بازپرداخت را نداشته باشد، نبايد مبلغي به مبلغي را به عنوان اجاره دريافت مي

هاي گوناگوني جهت تأمين مالي امور بازرگاني، براساس عقود اسالمي، در كشور مالزي، روش هـ تأمين مالی امور بازرگانی:

 وجود دارد.

ريافت دكند و سپس بانك پس از ـ اعتبارات اسنادي براساس عقد وكالت: مشتري نياز خود را به اعتباراسنادي بانك اعالم مي0

دهد و در كل مبلغ كاال به صورت سپرده بر طبق اصل وديعه، اقدام به گشاي  اعتبار كرده و اسناد را به مشتري تحويل مي

 كند.نهايت كارمزد و كميسيون خود را از مشتري دريافت مي

كند و بانك نيز با افزودن ـ اعتبارات اسنادي براساس عقد مشاركت: مشتري سهم خود را از عقد مشاركت به بانك واريز مي2

نمايد. در نهايت فروش كاال، سود ايجاد سهم شراكت خود اقدام به گشاي  اعتبار نموده و اسناد را به مشتري واگذار مي

 گردد.هايي كه در قرارداد اوليه آمده است، بين بانك و مشتري تقسيم ميشده با نسبت

 كند وين روش مشتري نياز خود را در قالب اعتبارات اسنادي به بانك اعالم ميـ اعتبارات اسنادي براساس عقد مرابحه: در ا3

نمايد و سپس كاال را با قيمتي شامل بهاي تمام شده، كارمزد و بانك با وجوه خود اقدام به گشاي  اعتبار خريد كاال مي

 فروشد.حاشيه سود به صورت يك جا و يا قسطي به مشتري مي

دهد. س اصل كفالت: براساس اين اصل بانك انجام كاري معين و يا تأديه وام به مشتري ضمانت ميـ ضمانت اسنادي براسا9

 د.نمايكند و در مقابل خدمت كارمزد دريافت ميبراي اين منظور بانك مبالغي را طبق اصل وديعه از مشتري دريافت مي

شتري نياز به سرمايه در گردش خود چون تأمين ـ تأمين مالي سرمايه در گردش براساس اصل مرابحه: در مواردي كه م1

كند تا خريدهاي الزم را از موجودي انبار، لوازم يدكي، كاالهاي نيم ساخته و يا مواد اوليه را داشته باشد از بانك درخواست مي
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ي كه شامل بهاي تمام شده دهد كه اين كار را انجام دهد. سپس بانك كاال را با قيمتوجوه بانك انجام دهد و يا به بانك وكالت مي

هاي نمايد تا در سررسيدفروشد و بازپرداخت آن را در زمان توافق شده به مشتري اعالم ميو حاشيه سود است به مشتري مي

 مشخص اقدام به بازپرداخت نمايد.

 اري بر مبناي عقود منطبق برهاي اعتبساير خدمات بانکي در مالزي عبارتند از: خدمات بانکداري الکترونيکي و صدور انواع كارت

هاي مسافرتي، هاي خارجي، فروش چكمسلمانان در مالزي، حواله و انتقال، خريد و فروش پولشريعت جهت ارايه به مسلمانان و غير

 هاي خاص.گذاري در اوراق بهادار، ارائه خدمات به شركتمديريت سرمايه

ي برهاد مالزي به عنوان بزرگترين بانك مالزي، اقدام به صدور انواع كارت در زمينه خدمات بانکداري الکترونيکي، بانك اسالم

هاي اعتباري بر مبناي عقود نموده است. اين كارت 2112از سال  23و مستركارت كالسيك 22، مستركارت طاليي(KBI) 20اعتباري

ند و باشاز هر گونه ربا به طور كامل به دور مي هاكه اين كارتطوريشود. بهمسلمانان در مالزي ارائه ميشريعت به مسلمانان و غير

به عنوان اولين كارت اعتباري هوشمند با سطح امنيتي باال قپيشرفتهچ در مالزي شناخته شده است. عقود مورد استفاده در رابطه با 

 هاي اعتباري عبارتند از:كارت

 29العينهـ بيع

 21ـ وديعه

 پردازيم. ري از اين عقود ميكه در ادامه به توضيح مختص 21الحسنهـ قرض

گيرد. در عقد اول، بانك يك هاي اعتباري بر مبناي عقد بيع و وديعه، روش كار بر اساس دو عقد صورت ميبه عنوان نمونه در كارت

تر ينئفروشد. در حالي كه در عقد دوم، بانك زمين را از مشتري با قيمت پاقطعه از زمين را به مشتري بر اساس قيمت توافقي مي

باشد. در حالي كه سود يا بهره ها، حداكثر سود بانك به شمار رفته و كامالً مشخص ميكند كه تفاوت قيمتدوباره خريداري مي

هاي اعتباري متعارف نامعين بوده و ممکن است افزاي  بيشتري را به دنبال داشته باشد. در حقيقت بانك، قعايديچ سود كارت

كند و اين منبع وم را به حساب كارتي ايجاد شده توسم مشتري بر اساس عقد وديعه پرداخت قواريزچ ميبدست آمده از قرارداد د

هاي تواند از كارت خود جهت خريدهاي جزئي و يا برداشت وجه همانند كارتشود. متعاقباً، مشتري ميدر نزد بانك نگهداري مي

ش اسالمي، هر يك از معامالت انجام شده از طريق وجوه نگهداري شده در اعتباري متعارف استفاده نمايد با اين تفاوت كه در رو

 گردد.اسالمي قوديعهچ پشتيباني مي حساب كارت بانك

برداري قاستفادهچ بيشتر از حد اي است كه به دارندگان كارت اجازه بهرهگونهالحسنه نيز بههاي اعتباري بر مبناي قرضكارت

بايستي براي يك دوره خاص باشد، اما اين مبلغ مياي معاف ميالحسنه از هر گونه هزينهمبلغ قرضشود و مجاز موجودي داده مي

 24به صورت مشخص در بانك باقي مانده باشد.

 

                                                           
21- Bank Islam Card (KBI) 
22- Master Card Gold 
23- KBI Master card Classic 
24 - Bai Inah. 

25- Wadiah. 

26-Qardhul Hassan. 
 چ.0340ليال محرابي ق - 24
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 پاکستان -3

كردن و به صورت تدريجي آغاز شد. پاكستان با فراهم 0481-0444هاي لدر پاكسـتان در سـا   هابانكشـدن  فرايند اسـالمي  

هاي اسـالمي آغوش خود را بر روي فرآيند اسـالمي شدن گشود. در اين راستا، دولت نيز متعهد به ايجاد   ظيمي براي بانكبسـتر تن 

، دولت 0489ژوئن  2يك ســيســتم اقتصــادي اســالمي در پاكســتان و انجام تمام اقدامات الزم در اين زمينه بود. طبق بخشــنامه 

د، شــي تجاري و تخصــصــي و نيز مؤســســات مالي غير بانکي ميهابانككه شــامل هاي مالي پاكســتان، براي تغيير تدريجي روش

 28هاي ذيل اعالم كرد:اي برمبناي خم مشيبرنامه

ي سهامي هاشركتهاي ايالتي، مؤســسات دولتي و كليه اعتبارات اعطايي به دولت مركزي، حکومت 0481از اول ژانويه   -0

 د.خواهد بو هاي اسالميخصوصي از طريق روش

هاي مشخص محدود گرديد و پس از آن كليه تسـهيالت مالي به تمام اشـخاص و مؤسسات به روش   0481از اول آوريل   -2

 .پرداختندي اسالمي بايستي بر اساس قواعد مشخص شده در چارچوب شريعت به اداره نظام بانکي خود ميهابانكتمام 

بر اساس اصول مشاركت، اجاره به شرط تمليك و مضاربه تحقق بايد با توافق طرفين هاي اعطاي تسـهيالت اسالمي  روش -3

 پذيرد.

ــت و بجز پسهيچ بانکي حق قبول پس 0481از اول ژوئن  -9 ــاس بهره را نخواهد داشـ ــورت اندازانداز براسـ هايي كه به صـ

 نك تحصيلها براسـاس تقسيم سود و زيان با اندازشـود، كليه پس الحسـنه بدون سـود دريافت مي  حسـابهاي جاري قرض 

 خواهد شد.

ت ي كامالً اسالمي نوپا با مشاركهابانكبه طور كلي، در كشـور پاكسـتان براي رشـد بانکداري اسـالمي سه استراتژي تأسيس     

ي اسـالمي و ايجاد يك باجه مخصوص عمليات بانکداري اسالمي  هابانكي تجاري به عنوان مکمل هابانكبخ  خصـوصـي، ايجاد   

ها براي اعطاي تســهيالت پذيرفته شــده تجاري، در دســتوركار قرار گرفت و قواعدي كه توســم اين بانكي هابانكدر تمام شــعب 

 است عبارتند از اصل تسهيم سود و زيان، اصل مبتني بر هزينه و دستمزد، اصل خدمات بدون بهره و اصل تابعه كمي.

 های تجهيز منابع پولی در بانکداری اسالمی پاکستانروش -3-1

هايي هستند كه براي ها شيوهگذاري و سـاير انواع سپرده هاي ثابت، سـرمايه انداز، سـپرده هاي پسي جاري، سـپرده هاحسـاب 

ــتان به كار مي ــپردهتجهيز منابع پولي در پاكس ــرمايهروند. س ــتند. اين گونه گذاري مهمترين منبع مالي براي بانكهاي س ها هس

ذاري گهاي سرمايهانداز. بانکي كه سپردهدار و پسهاي معمولي مدترند تا به سپردهها شباهت داها بيشـتر به سهام شركت سـپرده 

ــپرده را ارائه مي ــمي س ــميني براي ارزش يا مبلغ اس گيرد و نرخ بازده ثابتي نيز براي آنها تعيين ها در نظر نميكند، هيچ گونه تض

ويي سهامدار بانك است و لذا استحقاق آن را دارد كه در سود به شـود كه گ اي رفتار ميگذار به شـيوه كند. در عوض با سـپرده نمي

ها هستند كه همان طور كه از نامشان مشهود است هاي معامالتي نوع ديگري از سپردهدسـت آمده براي بانك سـهيم شود. سپرده  

هاي بانکداري سنتي دانست. در نظام هاي ديداريتوان معادل سپردهشوند و آنها را ميها مربوط ميمستقيماً به معامالت و پرداخت

اي بابت آن پرداخت نمايد ليکن به دليل شـــکل بدهي، بهرهاگر چه بانك ارزش يا مبلغ اســـمي اين نوع ســـپرده را تضـــمين مي

 هاي معامالتي عرضه كنند كه مهمترين آنها تسهيالت استفاده از چكها بايد خدمات متنوعي را به صـاحبان سپرده كند. بانكنمي

                                                           
 چ.0344رضا هدايتي ق -28
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فاده ها مورد استگذاري سودآور توسم بانكتواند براي سـرمايه گردد نمياسـت. به طور كلي، منابع مالي كه از اين طريق تجهيز مي 

هاي اداري نگهداري اين نوع ها بايد كارمزدي بابت عرضه كردن اين گونه خدمات به منظور پوش  هزينهقرار گيرد. از اين رو بانك

ها و موسسات اعتباري تخصصي كه بايد در پرده دريافت كنند. در پاكستان، بانك مركزي دامنه سود بانكها از صـاحبان س حسـاب 

 24كند.گذاري عمل نمايند را تعيين ميدهي خود بر پايه روشهاي تأمين مالي در امور تجاري و سرمايهعمليات وام

 

 های تخصيص منابع در بانکداری اسالمی پاکستانروش -3-2

دار مشـاركت، مشاركت سهمي، مضاربه،  عبارتند از مشـاركت، گواهي مدت  ي تأمين مالي در نظام بانکداري پاكسـتان هاشـيوه 

و خريد دين، خريد اوراق تجاري،  پذيردچصورت مي 31مشـاركت در اجاره قاين قراردادها در چارچوب اصـل تسـهيم در سود و زيان   

هاي بدون بهره با كارمزد جاره، اجاره به شــرط تمليك، تأمين هزينه توســعه، وامقرارداد بيع متقابل، فروش اقســاطي، تأمين مالي ا

 چ.32الحسنه قبر اساس اصل خدمات بدون بهرهپذيردچ و قرضصورت مي 30قاين قراردادها بر اساس اصل مبتني بر هزينه و دستمزد

 (2012اعطایی به تفکيک عقود اسالمی در سيستم بانکداری اسالمی کشور پاکستان ) هایوامـ سهم 2نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: State Bank of Pakistan (The Central bank) 

از طريق  هاي تأمين مالي در بانکداري اسالمي پاكستاندرصد از روش 81، حدود 2102بر اسـاس آمار بدسـت آمده در سـال    

در  .چ2قنمودار  پذيرد.درصـد از طريق عقد اسـتصـناع صورت مي    1درصـد از طريق اجاره و   00مرابحه و مشـاركت كاهنده، حدود  

 ها ارائه خواهيم كرد.ادامه توضيحاتي را در مورد مهمترين روش

  

                                                           
29 -  State Bank of Pakistan   وچ 0381زاده قعلي حسن 

30 - Profit and Loss Sharing. 
31 - Fees Based 
32 - Free Service 

مرابحه

40%

اجاره

11%
مشارکت

1%

مصاربه

0/1%

مشارکت کاهنده

35%

سلف

4%

استصناع

5%

سایر

4%
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 ـ مضاربه

گيرد؛ تا در يك فعاليت اقتصادي، در عامل قرار مي به طور كلي در اين نوع معامله منابع آزاد توسـم صاحب سرمايه در اختيار 

دهنده منحصراً صاحب گذاري شود. در طول مدت طرح، وامآيد، سرمايهسـودي كه به دست مي  مقابل درصـد از پي  تعيين شـده  

دهنده بين وامگذاري ـ هاي سرمايهگيرنده مدير طرح خواهد بود. سود حاصل ــ بر خالف مورد سپرده شود و وامطرح محسوب مي

هاي مالي صرفاً گيرنده تقسيم خواهد شد. در اين حال، در صورت بروز زيان، يك عدم تقارن وجود دارد. در مورد مضاربه، زيانو وام

گيرنده فقم وقت و زحمت صرف شده در طرح را از دست خواهد داد. دهنده تأمين كننده مالي است. به اين ترتيب وامبه عهده وام

 دهد.گونه ترتيبات سرمايه انساني را عمالً در حد سرمايه مالي قرار ميلذا اين

 ـ مشارکت

ذاري گهاي متفاوت سرمايهباشد؛ كه تمام آنها با نسبتكنندگان منابع مالي بي  از يك نفر ميدر قرارداد مشاركت تأمين

اربه و مض ـاساسي بين اين دو نوع تأمين مالي شوند. تفاوتكنند و دقيقاً به نسبت سرمايه تأمين شده در سود شريك ميمي

معامله  تواند موردباشند و در بازار سرمايه نميتعداد شركاي معامله است. اسناد مربوط به عقود مشاركت، قابل انتقال نمي ـمشاركت

 قرار گيرند.

 s(PTC33(دار مشارکتی های مدتـ گواهی

باشند و به منظور سال مي 01ها هستند، كه داراي سررسيدي تا حداكثر قال شركتدار مشاركت، اسناد قابل انتهاي مدتگواهي

گونه تعريف قانوني براي معامالت گيرند، در حال حاضر، هيچمبادرت در امر مشاركت موقت ـ يا مشاركت ـ مورد استفاده قرار مي

توافق مالي تلقي نمود كه بين يك مؤسسه مالي و  توان آن را به منزله يكدار مشاركتي متصور نيست؛ لکن ميهاي مدتگواهي

 39شركت تجاري، بر اساس مشاركت در سود و زيان طي مدت سررسيد گواهي انجام شود.

عمدتاً توسـم مؤســسات اعتباري تخصصي شامل:   (PTCs)دار در امر مشـاركت  هاي مدتعمليات مربوط به مضـاربه و گواهي 

گذاري پاكســتان صــورت و شــركت ســرمايه )The Bankers Equity Ltd(يت محدود ها با مســلولگذاري بانكمؤســســه ســرمايه

 31 پذيرد.مي

 36ـ مشارکت سهامی

گذاري در سـرمايه سهامي است و تأمين مالي از طريق مشاركت سهامي در حقيقت  اين نوع مشـاركت در واقع همان سـرمايه  

 ها ـ حتي بانك مركزي ـ و دولت قابل خريد است.مردم، بانكشباهت نزديکي با يك بازار سهام دارد كه در آن، سهام توسم 

                                                           
1- Participation Time Certificates.  

 چ.0341ريزي قسيد حميد شمع -2

 چ.0349سيد حسين ميرجليلي ق -3

36  - Equity Participation 
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 ـ اجاره و اجاره به شرط تمليک

گيرنده در ازاي مبلغ معين و مدت زمان مشــخص اجاره دهد. روش تواند محصــولي را خريداري نمايد و آن را به وامبانك مي

ها و ساير مؤسسات مالي ش اجاره به شرط تمليك بانكمدت و بلندمدت مفيد اسـت، در رو اجاره خصـوصـاً براي تأمين مالي ميان  

ه يا كننده وجتوانند كالً در مالکيت تأمينها ميهـاي ثابت را تأمين كنند. اين دارايي تواننـد وجوه مورد نيـاز براي خريـد دارايي   مي

 عهده مشتري است. هاي ثابت منحصراً بهمالکيت مشترك بانك و مشتري باشند؛ گرچه استفاده و مراقبت از دارايي

 ـ فروش اقساطی و خرید دین

يد بودن مدت سررس دهي بر اساس مشاركت در سود و زيان به دليل مشکالت مربوط به تعيين سود و يا كوتاههنگامي كه وام

 ات سودباشـند. تحت چنين ضوابطي، حد تغيير دهي بر اسـاس سـود متعارف مي  ها مجاز به واموجوه مورد نياز عملي نباشـد، بانك 

گيرد. بانك اقدام به خريد كاالي مورد درخواســت متعارف و يا منفعت فروشــنده، از قبل مورد توافق خريدار و فروشــنده قرار مي 

ــتوان با تأخير يا به صورت كلي و يا به اقساط فروشد. پرداخت را مينمايد و آن را بر اساس قيمت به وي ميمشتري مي دت در م ـ

ــ زمان مشخص  يين هاي تعگيرد؛ ليکن بايد بين حداكثر و حداقل نرخداد. تعيين سود متعارف با توافق طرفين صورت ميانجام ــ

ترين روش اعطاي تسهيالت در پاكستان است؛ و با توجه به اطالعات مربوط به شـده بانك مركزي پاكستان باشد، اين روش متداول 

مدت ــــ يعني فروش اقساطي هاي كوتاههاي بانك را داراييدرصد دارايي 81يابيم كه حدود هاي تجاري، درميتركيب دارايي بانك

 شود.دهد. خريد دين يا تنزيل بيشتر در مورد بروات صادراتي و وارداتي و اسناد داخلي به كار گرفته ميو خريد دين ـ تشکيل مي

س قيمت توافق شده از مشتريان خود خريداري كنند؛ توانند كاالها و يا اوراق بهادار را براساها ميدر روش بيع متقابل، بانك» 

شـوند كه به موجب آن، مشتري كاالها و يا اوراق بهادار  ها با مشـتريان مزبور وارد قرارداد ديگري مي سـپس، به طور همزمان بانك 

ــد، از بانك مورد نظر را بـا قيمتي كه از قيمت خريدار بانك باالتر بوده و وجه آن نيز در زمان آينده قموعددارچ   پرداخت خواهد شـ

 كنند. خريداري مي

 سازوکارهای تعيين کارمزد خدمات و تسهيالت -3-3

ــرع مقدس اســالم به وام  گيرنده عالوه بر اصــل مبلغ از وام -هاي عملياتي خوي  را دهد كه هزينهدهنده اجازه ميقوانين ش

ــيون دريافت كنند؛ همچنين، در مواردي كه ميهايي كه توانند بابت وامها ميدريـافت كند. بنابراين، بانك  دهند، كارمزد يا كميسـ

كنند، براي اينکه كميسـيون يا كارمزد با بهره معادل نشود، مبلغ كارمزد را بر حسب حجم وام از طرف  آنها در مقام امين عمل مي

اي اي اعتبارات بلندمدت براي عمليات سرمايهاي با كارمزد يا هزينه توسعه ـ اعطهدف از عمليات توسعه»نمايند. مقابل تعيين نمي

ــ از قبيل: تسطيح و آماده سازي زمين براي زراعت، احياء جنگل، باغداري،  است كه به موجب آن، با منابع بانك عمليات زيربنايي ـ

ــ انجام مي  كارمزدي كه به صورت پذيرد و به مشتري تحويل گرديده و بهاي تمام شده به اضافهايجاد قلمستان، و احياء منابع آب ـ

 34 «گردد.باشد، در مدت مناسبي به وسيله مشتري به بانك پرداخت ميهاي بانك ميسهمي از هزينه

                                                           
 چ.0381اكبر خواجويي قعلي -2
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شود و اين روش تأمين مالي در شعب بانکي ها انجام ميالحسـنه در پاكسـتان تنها توسم دفتر مركزي بانك  پرداخت وام قرض

بضاعت براي به اتمام رساندن تحصيالتشان و همچنين الحسنه را به محصلين بيي قرضهارايج نيست. نظام بانکي در پاكستان وام

 دهند.مداواي بيماران و انجام ازدواج اختصاص مي

 

 کویت -4

ر هاي بانکداري در اين كشور باي در حال افزاي  است. اكثر فعاليتفعاليت بانکداري اسالمي در كشور كويت به شکل گسترده

كنند. اين كميته شامل يك گروه مشورتي است كه قدرت عت انجام و از كميته مشورتي پيشرفته استفاده مياساس اصول شري

هاي كنند. در سالها مطالعه ميهاي اسالمي و زكات بر شركتبر تأسيس بانك ايهاي گستردهاجرايي ندارد اما در مقابل، با برنامه

اندازي شعبه ارائه خدمات بانکداري اسالمي بر اند تا از بانك مركزي مجوز راهش نمودهي متعارف اين كشور تالهابانكاخير بيشتر 

 اساس احکام شريعت را دريافت نمايند.

گذاري عمده قپيشروچ و هاي سرمايهتأسيس گرديد به عنوان يکي از بانك 0449كه در سال  38عالوه بر اين، مركز مالي كويت

براساس شريعت و قانون بانکداري  34ورميانه اقدام به ايجاد صندوقي به نام صندوق درآمد اسالميمؤسسات مديريت منابع مالي در خا

گذاري محصوالت خود و گذاران جهت افزاي  ارزش سرمايهبدون ربا نموده است. اين مركز در جهت ارائه پيشنهاداتي به سرمايه

دارد. اين صندوق پس از كسب مجوز از بانك مركزي ميرقابتي گام بر آوري بيشتر در بازارحل به منظور دستيابي به سودارائه راه

دت ممدت و مياناندازي شده است و هدف اين صندوق و مركز استفاده از ابزارهاي متعارف كوتاهكويت و وزارت بازرگاني و صنايع راه

ستي بايمنظور پول موجود در صندوق ميبدين گذاري شده نسبت به حالت عادي است.به منظور افزاي  ميزان بازدهي وجوه سرمايه

گذاري در ابزارهاي بازار پولي و مالي موجود در داخل كشور كويت و يا خارج آن و منطبق با قوانين مربوط به شريعت اسالمي سرمايه

در  باشد. همچنينت ميگذاري وجوه شامل صکوك، مضاربه، مرابحه يا وكالت و يا ساير منابع اسالمي مطابق با شريعگردد. سرمايه

ورد گردد كه عقود مهاي اعتباري مطابق بر اصول شريعت صادر ميزمينه تسريع بانکداري الکترونيکي در اين كشور، انواع كارت

چ 91شوند قكارت اعتباري التيسيرها تحت عنوان كارت بدهي صادر ميالحسنه بوده و در مواردي كه كارتاستفاده شامل بيع و قرض

 90باشد.بر عقد اجاره ميمبتني 

هاي انداز يا حسابهاي جاري، پسها به شکلگذاريهاي اسالمي در كويت به طور معمول به پذيرش انواع مختلف سپردهبانك

هاي هدفگذاري شده در قالب قراردادهاي منطبق بر شريعت از جمله مرابحه، مشاركت و گذاري با شرايم معين و برنامهسرمايه

مهيا  اي را براي تأمين مالي متقاضيانپذيري عقود اسالمي در اين كشور بستر گستردهنمايند. به طور كلي، انعطافدام ميمضاربه، اق

نمايد و از سوي ديگر وجود ابزارهاي مختلف و نوآورانه مطابق با شريعت اسالمي در عرضه خدمات بانکداري اسالمي موجب مي

 هاي متعارفشد بانکداري اسالمي با وجود ريسك بازدهي يکسان نسبت به ساير بانكمسلمان و رجذب مسلمانان و حتي غير

 است.گرديده

 

                                                           
38 - Kuwait Financial Center. 

39 - Islamic Income Fund.  

40  - Al-Tayseer Credit Card 
41 - Kuwait Financial Center Markaz Islamic Fund, 2008, Presented at www.ameinfo.com. 
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 42های تجهيز منابع در بانکداری اسالمی کویتروش -4-1

گذاري استفاده هاي سـرمايه گذاري و سـپرده سـرمايه هاي غيرنظام بانکداري كويت به منظور تأمين منابع مالي خود از سـپرده 

 يد.نمامي

 گذاریسرمایههای غيرالف( سپرده

 ود.شباشد كه به دو شکل انفرادي قشخصيچ و مشترك قعامچ تقسيم ميگذاري شامل حساب جاري ميسرمايههاي غيرسپرده

 93ـ حساب جاری

ت گيرد و براساس اصول شريعگونه سودي تعلق نميها هيچشود. به اين سپردهاين نوع حساب براساس عقد وديعه پذيرفته مي

ا بر گذاران رشود. براساس اين حساب، بانك بخشي از وجوه سپردهاز مشـتريان به بانك گرفته مي  الحسـنه اسـالمي به عنوان قرض 

گذاري اين وجوه نيازي به اجازه صاحبان آن ندارد و در مقابل بانك دهد و بانك براي سرمايهيحسب تقاضا به مشتريان خودارائه م

ــپردهباز ــمين مي پرداخت وجوه س ــده را تض ــود و زيان آن مربوط به بانك ميطوريكند؛ بهگذاري ش ــد و از طرف ديگر، كه س باش

توانند با اسـتفاده از چك از حسـاب خود   ها مياين نوع حسـاب  گونه ريسـك ناشـي از زيان نيز نيسـتند. دارندگان   دربرگيرندة هيچ

هاي موجود در برداشـت كنند. عالوه بر آن امکان دريافت سـپرده در تمام شـعب و يا انتقال پول از حساب اشخاص به ساير حساب   

باشد. در دينار كويتي مي 111گذاري شـامل  و يا خارج از آن وجود دارد و كمترين مبلغ الزم براي سـپرده  چKFHقهاي بزر  بانك

 نوع مشترك اين حساب الزم است ميزان سهم هر يك از دارندگان حساب قشركاءچ كامالً مشخص شود.

 گذاریهای سرمایهب( سپرده

هاي مدت و سپردهگذاري كوتاههاي سـرمايه مدت، سـپرده گذاري بلندهاي سـرمايه گذاري شـامل: سـپرده  هاي سـرمايه سـپرده 

 باشد.يانداز مپس

 44اندازـ حساب پس

گذاري بوجود انداز و ســرمايهباشــد و با هدف توســعه پسانداز براي مدت زمان نامحدودي معتبر ميهاي پساين نوع ســپرده

 گذاريآمده اسـت. براسـاس اين حسـاب، بانك بخشـي از وجوه مشتريان را با صالحديد خود براساس عقد مضاربه و قانوني سرمايه    

گذاري براساس اصول شريعت اسالمي ميان صاحبان پول قصاحب كه نسـبتي از سـود ساالنه بدست آمده از سرمايه  ريكند. بطومي

دينار  011گذاري در اين حســاب، گردد. حداقل ميزان ســپردهحســابچ و عامالن قبانكچ براســاس ميزان توافق شــده، تقســيم مي

صاحبان حساب قدر نوع اشتراكي بايد سهم هر يك از شركاء كامالً  كويتي اسـت و برداشـت و انتقال موجودي توسـم صـاحب و يا    

 باشد.پذير ميمشخص شده باشدچ و بدون استفاده از چك امکان

                                                           
42 -www.kfh.com & www.cbk.gov.kw 

43- Current Account. 
44- Saving Account. 

http://www.kfh.com/
http://www.kfh.com/
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نام دارد كه در اين حسـاب نيز سـهمي از سود ساالنه    91باشـد، حسـاب براعم  انداز كه ويژه جوانان ميهاي پسيکي از حسـاب 

 شود.بدست آمده مطابق با اصل شريعت اسالمي ميان بانك و دارندة حساب تقسيم مي

 گذاری  سرمایه ـ حساب سپرده

ايد. نمگذاري را براي مشـترياني كه به دنبال بازگشت قطعي پولشان هستند، پيشنهاد مي بانکداري كويت انواع مختلف سـپرده 

باشــد كه در مقابل اين مبلغ، گواهي گذاري ده هزار دينار كويتي ميحداقل مبلغ ســپرده ســرمايه91گذاري كوثردر حســاب ســپرده

گذاري را نشــان گذاري شــده، تاريو و مدت ســرمايهشــود كه در آن مبلغ ســرمايهتحت عنوان گواهي ســپرده به مشــتري داده مي

شـود. منافع حاصل از  الي يك سـاله اسـت و به صـورت خودكار براي دوره مشـابه تمديد مي    دهد. اين سـپرده براي يك دوره م مي

اي گذاري قكوثرچ مزايگذاري نيز در حساب بانکي مشتري به صورت ماهيانه در نظر گرفته خواهد شد. در اين سپرده سرمايهسپرده

سال، عالوه بر دريافت سود حاصل از آن براساس قانون  گذاري پول خود در يكزيادي حاصـل خواهد شد. به عنوان مثال با سرمايه 

توان از امکانات و تسهيالت مالي براساس شرايم و مقررات بخ  گذاري شده، ميشـريعت اسالمي، در مقابل ميزان سپرده سرمايه 

نکداري كويت مورد استفاده هاي مختلف كه در باگذاري با ويژگيهاي سرمايهچ استفاده نمود. انواع ديگر سپردهKFHمربوطه قبانك 

، سپرده 98گذاري سه ماههسرمايه، سپرده94گذاري بدون قيد وشرط براي يك دوره محدودگيرد عبارتند از سـپرده سـرمايه  قرار مي

 .11گذاري نامحدود قبه واحد پول خارجيچو سپرده سرمايه 94گذاري قسدراچسرمايه

 

 ویتهای تخصيص منابع در بانکداری اسالمی کـ روش2ـ4

درصــد از  21از طريق مرابحه، حدود  2102هاي تأمين مالي در بانکداري اســالمي كويت در ســال درصــد از روش 81حدود 

و عمليات مربوط به تسهيم سود و زيان  پذيرددرصد از طريق عقد استصناع صورت مي 2طريق ليزينگ و اجاره به شـرط تمليك و  

 چ3هاي اين كشور ندارد. قنمودار ر بانكالحسنه جايگاه مهمي دو خدمات مجاني قرض

  

                                                           
45 - Baraem Account. 

46 - Al-Kawthar Investment Deposit. 

47 - Unconditional Investment Deposit for a Limited Period 

48- Investment Deposit (For three Months). 

49- Al-Sedra Investment Deposit. 

50- Unlimited Investment Deposit (in Foreign Currencies). 
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 (2012اعطایی به تفکيک عقود اسالمی در سيستم بانکداری اسالمی کشور کویت ) هایوامسهم  ـ 3نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Central bank of Kuwait 

 

ــالمي  انواع روش ــيص منابع در بانکداري اس ــود و زيان، هزينه و   هاي موجود جهت تخص ــهيم س ــول تس كويت با توجه به اص

 باشد:دستمزد و كارمزد ارائه خدمات به شرح زير مي

 51:الف ـ استصناع

وسازچ، تجهيزات صنعتي و انواع كاالهاي هاي ساختماني قساختاز اسـتصـناع به عنوان يکي از ابزارهاي ويژه براي تأمين پروژه  

نمايد كه موارد باشد كه بانك با خريدار طي يك قراردادي، وي را متعهد ميكار بدين صورت ميشود. روش اي استفاده ميسـرمايه 

ــده را در تاريو مورد نظر تکميل و تحويل دهد و از طرف ديگر پيما  ــته ش ــطه يك قرارداد جداگانه نقكاالهايچ خواس كاران به واس

ميل پروژه، كاال و موارد ساخته شده به خريدار قمشتريچ اصلي گردد. بعد از تکجهت تکميل پروژه تحت سـرپرستي وي تعيين مي 

شود. روش پرداخت قابل انعطاف بوده و بستگي به موافقت مبلغ كه مسـلول پرداخت قيمت خريداري شـده است، تحويل داده مي  

بوده كه قيمت فروش را پرداخت بين بانك و مشـتري دارد. ميزان بازپرداخت بانك براي اين نوع معامالت شـامل حاشيه سود   پي 

 گيرد.بر مي نيز در

  

                                                           
51- Istisna. 

مرابحه

79%

ليزینگ و اجاره  

به شرط تمليک

19%

استصناع

2%
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 52:ب( مرابحه

 شود.در كشور كويت براساس عقد مرابحه به تأمين مالي امور بازرگاني و تجاري پرداخته مي

 ـ اعتبارات اسنادي براساس عقد مرابحه:0

كند و بانك انواع مختلف اعالم ميهاچ نياز خود را قالب اعتبارات اســـنادي به بانك ها و بنگاهدر اين روش مشـــتري قشـــركت

كند و پرداخت آن از طريق اقســـاط المللي با گشـــاي  اعتبار خريداري ميكاالهاي صـــنعتي و تجاري را از بازارهاي محلي و بين

 گيرد.ماهيانه و يا پرداخت مبني بر درخواست مشتري صورت مي

 گيرد، عبارتند از:هايي كه در اين قسمت قرار ميفعاليت

آالت صنعتي و هر گونه وسايل و كاالي هاي تمام كارخانجات، كاال و مواد اوليه سـاخت و سـاز، تجهيزات سـنگين، ابزار   ليتفعا

 ها در بازار.ديگر براي ساير بخ 

 ـ تأمين مواد اوليه ساخت و ساز براساس عقد مرابحه:2

ايد. اين نمپرداخت قسطي قآسانچ تأمين مالي ميارد با بازاي را كه مشـتري به عنوان سرمايه نياز د اين فعاليت كليه مواد اوليه

 دهد.فعاليت خدمات زير را پيشنهاد مي

  مشاوره اختصاصي قبل و بعد از ساخت و ساز 

 هاي مهندسي بواسطه مهندسان شايستهتوصيه 

 تلف در اين روش كنندگان مخهاي پيشــنهادي در رابطه با بهترين قيمت مواد اوليه بازارهاي محلي از عرضــهتوصــيه

ــاب با دوره ــويه حسـ ــم بعد از هاي بلندتأمين مالي، انواع مختلف تسـ ماه پرداخت  02مدت وجود دارد و اولين قسـ

 پرداخت تأثيري ندارد. گردد. حاشيه سود رقابتي بوده و ميزان سود در مبلغ پي مي

 53ج( اجاره

ــالمي اجاره  ــرط تمليك مييکي از ابزارهاي متعارف مالي نظام بانکداري اس ــد. كه در نظام بانکداري كويت نيز مورد به ش باش

هاي خود را در تواند زمين كارخانه، هواپيما و ... باشــد و مســتأجر امکان خريداري دارائي گيرد و مورد اجاره مياســتفاده قرار مي

 پايان دوره اجاره خواهد داشت.

 

 بحرین -5

ي نهادهاي مالي اسالمي در خاورميانه به عنوان يکي از فعاالن جهاني در حوزه تأمين كشور بحرين به دليل برخورداري از تراكم باال

بانك و موسسات مالي اسالمي  21شركت بيمه اسالمي قتکفلچ،  4است در حال حاضر، اين كشور داراي مالي اسالمي شناخته شده

توان به انتشار اوراق بهادار اسالمي از جمله ز ميان آنها ميو پيشگام در ارائه ابزارها و توليدات نوين بانکداري اسالمي بوده كه ا

 مدت اشاره نمود.صکوك دولتي كوتاه

 19باشد.اي، بانکداري خصوصي و بانکداري شركتي ميبانکداري اسالمي در اين كشور مشتمل بر سه نوع بانکداري شعبه

                                                           
52- Murabaha. 

53- Ijarah. 
54- www.cbb.gov.bh  
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 ایـ بانکداری شعبهالف

ها ارائه گذاري در شعبهانداز، حسـاب سپرده سرمايه بر حسـاب جاري، حسـاب پس  ها خدمات بانکي مشـتمل  در اين نوع بانك

ــود. در اين نوع بانكمي ــين ش ــاس عقد مرابحه و خدمات مالي براي خريد خانه و ماش طبق  ها خدمات مالي براي خريد كاال بر اس

 گيرد.عقد اجاره صورت مي

 ب ـ بانکداری خصوصی

 دهد.هاي اسالمي است و خدمات مشابه آنها را ارائه ميه مانند ساختار بانكهاي خصوصي اسالمي بساختار بانك

 ج ـ بانکداری مشارکتی

 پردازند.ها مينامه به شركتها طبق عقود مرابحه، مشاركت، استصناع و اجاره به ارائه اعتبارنامه و ضمانتاين نوع بانك

 

 55حرینهای تجهيز منابع مالی در بانکداری اسالمی بـ روش1ـ5

هاي جاري به تجهيز منابع انداز و حســابهاي پسگذاري، حســابهاي ســرمايههاي اســالمي در بحرين از طريق حســاببانك

ــابپردازند. اين بانكپولي خود مي ــرمايهها حس ــابهاي س ــرمايهگذاري خود را به دو گروه: حس ــاب هاي س گذاري محدود و حس

ها منظور از محدوديت صرفاً محدوديت زماني نيست؛ بلکه آنچه در اينجا حائز در اين بانككند. گذاري نامحدود تقسيم ميسـرمايه 

هايشان توسم بانك دارد و به عبارت گذاري سپردهباشـد، حقي اسـت كه مشـتري در تعيين چگونگي مصـرف و سرمايه    اهميت مي

رف دارنده حســـاب جهت انتخاب نوع، مکان و اي اســت كه بانك محدوديتي از ط گذاري نامحدود به گونهديگر حســاب ســـرمايه 

گذاري محدود اين دارنده حسـاب است كه براي بانك شرايطي همچون نوع و  گذاري ندارد. حال آنکه در سـرمايه چگونگي سـرمايه 

ــرمـايـه    ــارب ايفاي نق  ميگذاري تعيين ميمکـان و چگونگي سـ  بانكنمايد. كند. در واقع بانك در اينجا به عنوان عامل يا مضـ

اي هاي محدود را به گونهبرد و حسابگذاري نامحدود را به طور كامل منطبق با شريعت به كار ميهاي به صـورت سـرمايه  حسـاب 

 كند كه هيچ گونه مغايرتي با قواعد اسالم نداشته باشد.گذاري ميسرمايه

 

 های تخصيص منابع در بانکداری اسالمی بحرینـ روش2ـ5

ــالمي بحربانك ــهيالت اعطايي به  ين تأمين مالي پروژههاي اس ــي و عمومي را به عهده دارند و معموالً تس ــوص هاي بخ  خص

 شود.اصل ذيل ارائه مي 3مشتريان بر طبق 

 ـ تسهيم سود و زيان قمشاركت، مضاربهچ

 العمل كاريچـ هزينه و دستمزد قمرابحه، حق

 الحسنهچـ اصل بهاي خدمات ققرض

                                                           
55  - www.cbb.gov.bh   & www.shamilbank.net 
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هاي تأمين مالي در بانکداري اســالمي بحرين از طريق درصــد از روش 89، حدود 2102در سـال  بر اسـاس آمار بدســت آمده  

 چ9قنمودار  11پذيرد.درصد از طريق عقد اجاره صورت مي 2درصد از طريق مضاربه و  03مرابحه، حدود 

 

 (2012) اعطایی به تفکيک عقود اسالمی در سيستم بانکداری اسالمی کشور بحرین هایوامسهم ـ 4نمودار

 
Source: IBIS 

 

 گردد.شود معرفي ميي اسالمي بحرين استفاده ميهابانك در ادامه انواع قراردادهايي كه در مهمترين و بزرگترين

 دهد كه كاالها را به واسطه بانك خريداري نمايند.: اين قرارداد به مشتريان امکان مي14العجلالف( بيع

هاي مشتريان از طريق اعتبار كنند كه پرداختاي اسـتفاده مي براي خريد كاالهاي سـرمايه : مشـتريان از اين عقد  ب( مرابحه

 گيرد.صورت مي 18اسنادي

گيرد كه مشتريان براي آن پول كافي ندارند. : با عقد مشاركت بين مشتريان و بانك، واردات كاالهايي صورت ميج( مشارکت

نه كند. سه گزيكنند و بانك از طريق اعتبار اسـنادي باقيمانده وجوه را تأمين مي مشـتريان بخشـي از وجوه مورد نياز را تأمين مي  

چ بانك سهام خود را به مشتريان 2توانند سهم خود را به بانك بفروشند. قچ مشـتريان مي 0پي  روي مشـتريان و بانك وجود دارد ق 

 فروشند.شان را در بازار به همديگر ميچ هر دو سهم3فروشد. قمي

ــناعد(  ــتص ها تحت كند و داراييبندي ميها را رتبههاي بزر  اســـت. بانك پروژه: اين نحوة تأمين مالي مناســـب پروژهاس

 مالکيت بانك است تا زماني كه وام به صورت كامل توسم مشتريان بازپرداخت شود.

                                                           
 بانك اسالمي در بحرين استفاده شده است.  نترياز اطالعات بانك شميل بحرين به عنوان بزر  - 11

57-Bai Al Ajel. 

58-Letter of Credit. 

قرض الحسنه

0.1%

مرابحه

84%

ليزینگ و اجاره  

به شرط تمليک

2% مضاربه

13%

مشارکت

1%
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ــ( اجاره ــالچ براي خريد كاالها  : يك نوع قرارداد تأمين مالي ليزينگ اســت كه براي يك دورة چند ماهه قكمترهـ از يك س

 باشد.شود كه تا زماني كه بازپرداخت وام به صورت كامل صورت نگرفته است، كاال تحت مالکيت بانك مياستفاده مي

كنند كه بازپرداخت آن ماهانه، فصلي يا : نوعي از تأمين مالي اسـت كه مشـتريان براي خريد كاال از آن استفاده مي  ت( تورق

 توان در پايان دوره نيز محاسبه و بازپرداخت نمود.و ميساالنه است 

ــنـادی      شـــود كــه مشـــتــمــل بــر    : ايــن قــرارداد بــراي حــمــايــت از تــجــارت مــنــعــقــد مــي ث( اعـتـبـار اس

 باشد.اعتبار اسنادي واردات و اعتبار اسنادي صادرات مي 

تواند رود كه بازپرداخت آن ميدت به كار ميمهاي كوتاه: اين منابع مالي براي تأمين مالي پروژه14پ( تـأمين مالی تمدیدی 

 مدت يا بلندمدت باشد.كوتاه

هاي مختلف هايي كه به صـورت مشترك ميان دولت : اين نوع تأمين مالي براي تأمين مالي پروژه11م( تأمين مالی قراردادی

 رود.گيرد به كار ميصورت مي

 رود.در زمينه نفت و گاز به كار مي هاي جديد: براي تأمين مالي پروژهچ( تأمين مالی پروژه

 

 سودان -6

ي خارجي كه در سودان مشغول هابانكهايي از به جهت اداره كردن و نظارت بر كار شعبه 0411بانکداري در سودان در سال 

ييرات اساسي ، تغ0483تأسيس و از سال  0444به فعاليت بودند، ايجاد گرديد. بانك فيصـل به عنوان اولين بانك اسالمي در سال  

هاي بانکداري مرسوم آغاز شد. در اين در عمليات بانك مركزي سـودان و در كل نظام بانکي كشور در زمينه اسالمي كردن فعاليت 

ــور عالوه بر فعاليت ــاخت ميان بانك مركزي اين كش ــوم اجراي زيرس ــالمي، تأكيد و هاي مرس هاي مربوط به بخ  تأمين مالي اس

المللي در زمينه بانکداري اسالمي را جزو اهداف اصلي خود قرار داده بود.  اسـالمي و انتفاع از تحوالت بين  توسـعه فعاليت بانکداري 

شـدن عمليات بانکي، الزام به اسـتفاده از ضـوابم حسـابرسـي و حسـابداري و مقررات مالي سازمان حسابرسي و       تضـمين اسـالمي  

هاي اعتباري ينان از اجراي مناسب مقررات بانکداري اسالمي و سياستچ، اطمAAOIFIحسـابداري نهادهاي تأمين مالي اسالمي ق 

رو، تبديل يکباره تمام قوانين مالي و اسالمي كردن هاي بانك مركزي سودان بود. ازاينو پولي از پيامدهاي اسـالمي شـدن سياست  

اي كه بر اساس اسالمي بنا شد و هر معامله، بخ  مالي بر اساس مقررات 0442آنها در اقتصـاد سـودان دشوار بود تا اينکه از سال   

 قوانين شريعت نبود، ممنوع اعالم گرديد.

ي هاي اضافنظام تأمين مالي اسالمي سودان، پنج عامل مشخصات مشتري، وضعيت سرمايه وي، ظرفيت مديريت وي، تضمين

شناسد. همچنين در اين ه رسميت ميو شرايم جنبي كه مشخص بودن آن قبل از شروع هر تجارتي ضروري است، بر اساس فقه ب

 هاي تجاري از قوانين شريعت زير تبعيت نمايند:نظام بايستي فعاليت

اهداف شـرعي اسالمي با حفظ پنج عامل ضروري مذهب، زندگي، ذهن، نژاد و پول كه در   -2رعايت اصـل حالل و حرام،   -0

هاي تأمين مالي بانك مركزي توجه به ســياســت -3باشــند، بندي تأمين مالي بانك اســالمي در نظر گرفته شــدهاولويت

                                                           
1-Bridge Finance. 

2-Contract Finance. 
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كارگيري و مديريت هاي بهترين روشگزين  عاقالنه -1ر، گذاري بانك هاي مورد نظهاي سرمايهبررسي طرح -9سودان، 

 حفظ تعادل ميان منافع بخ  عمومي و مشتريان. -4گزين  مشتريان معتبر و قابل اعتماد و  -1وجوه، 

 های تجهيز منابع مالی در بانکداری اسالمی سودانـ روش1ـ6

ــپرده  هابانكدر  ــودان تجهيز س ــالمي س ــتريان از طريق حي اس ــاب هاي مش ــاب جاري، حس ــابهاي پسس هاي انداز و حس

هاي ديداري است؛ به طوريکه هاي كل مربوط به سپردهگيرد. در اين كشـور بيشـترين سـهم از سـپرده    گذاري صـورت مي سـرمايه 

سهم انداز داراي گذاري و پسهاي سرمايهها اسـت و به ترتيب سپرده ها مربوط به اين نوع از سـپرده درصـد كل سـپرده   81حدود 

گذاران ترغيب گذاران و سرمايهكه در آن سپرده كندميكشور سودان طبق قوانيني از بانکداري اسالمي عمل  10باشـند. كمتري مي

ي ها را به داشتن سودگذاريشوند و داشتن تركيبي از سرمايهپذيري نامشخص ميها و قرادادهايي با ريسـك به شـركت در فعاليت 

 ها و اوراق بهادار وجود ندارد.ها، سپردهاين ترتيب، سود انباشت شده و مشخصي براي وامدهند. به ثابت ترجيح مي

 

 های تخصيص منابع مالی در بانکداری اسالمی سودانـ روش2ـ6

ــات مالي و  ــس ــترده  هابانكموس ــود خود را به طور گس ــودان، س ــپردهدر س ــتريان در دو نوع از اي از به كارگيري س هاي مش

شــود تا كاال يا كاالهاي مورد درخواســت مشــتري را با قيمتي باالتر از  رابحه قبر اســاس اين قرارداد، بانك موظف ميقراردادهاي م

قيمت بازار خريداري نمايد با اين مزيت كه مشـتري بتواند بازپرداخت وجوه را به شيوه اقساطي پرداخت نمايد و شرايم آن از ابتدا  

شـده توسم بانك همان سود نهايي مرابحه است كه در نهايت  قيمت كاال در بازار و قيمت تعيين التفاوتدر قرارداد ذكر شـود. مابه 

شود گذاران در نظر گرفته ميو مشـاركت قبه عنوان ابزاري پرطرفدار براي جذب سـپرده سپرده   12گيردچگذاران تعلق ميبه سـپرده 

ت شودچ به دسفعاليت بين بانك و موسـسـه شـريك تقسيم مي   كه تأمين سـرمايه كاري بر عهده بانك بوده و سـود حاصـل از اين    

گونه كه همان 13نشان داده شده است. 1آورند. مهمترين عقود مورد اسـتفاده در نظام بانکداري اسالمي كشور سودان در نمودار  مي

ــال  ــد از روش 11، حدود 2102مالحظه مي گردد، در س ــالمي بحرين ادرص  21ز طريق مرابحه، هاي تأمين مالي در بانکداري اس

پذيرد. عالوه بر اين در سودان از قراداد سلف در درصد از طريق عقد مضاربه صورت مي 1و مشاركت و  19درصـد از طريق استصناع 

 شود. الحسنه نيز استفاده ميبخ  كشاورزي و اجاره به شرط تمليك و قرض

                                                           
61- www.cbos.gov.sd (Central Bank of Sudan) 

 پيشين - 12

 هاي اسالمي در سودان استفاده شده است. ترين و مهمترين بانكاز اطالعات بزر  - 13

 ود.شخصوص بخ  صنعتي استفاده ميها بهكميسيون بر توليدات صنعتي است براي تأمين مالي برخي بخ در سودان از قراداد استصناع كه شامل  - 19

http://www.cbos.gov.sd/
http://www.cbos.gov.sd/
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Source: Central Bank of Sudan 

 

ترين ســود مرابحه و سهم ي تجاري فعال در سـودان، موظف به تهيه گزارش نهايي از باالترين و پايين هابانكدر مجموع كليه 

باشند كه در اين ميان مركز آمار بانك مركزي اين كشور، نرخ متوسم سودان ميمشاركتي خود به صورت هفتگي به بانك مركزي 

 .كندميوزني مربوط به آنها را محاسبه و براي اطالع عموم منتشر 

  

مرابحه 

60%

مضاربه

5%

مشارکت

10%

سلف

1%

استصناع

11%

اجاره 

0.3% سایر

13%



 
 

25 

 

 

 ـ منابع و مآخذ7

 منابع فارسی

 4 . صفحه211چ. مالزي، كشوري با دو نظام بانکي مستقل، روزنامه سرمايه شماره 0381علي. قنيا، محمدآذري. 

 01تا ـ صپورآزاد، تهران: بانك ملي ايران، بيدر پاكستان، ترجمه و تدوين عباس بانکداري بدون ربا. 

 چ. بررسي تطبيقي كارايي و عوامل مؤثر بر آن در نظام بانکداري اسالمي، پژوهشکده پولي و بانکي 0381زاده، علي قحسن

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.

 944شماره ، پيام بانك، جايگاه مقررات اسالمي در نظام بانکداري سودانچ، 0384ق ناهيد ،حميديان. 

 8تا، ص اكبر، بانکداري اسالمي در پاكستان، تهران: بانك كشاورزي، بيخواجويي، علي. 

 نشگاه نامه كارشناسي ارشد، دادر جمهوري اسالمي پاكستان، پايان چ. بانکداري بدون ربا0341ريزي، سيد حميد قشمع

 امام صادق.

 چ. نظام بانکداري در مالزي. برگرفته از 0381فرجاد، فرهاد .قwww.amirzfarhad.blogfa.com 

 028هاي اقتصاد، شماره ، مجله تازهمالزي در كشور اسالمي و خدمات مالي بانکداريچ. 0384محرابي، ليال ق. 

 اسالمي: نمونه موردي كشور مالزي، گزارش پژوهشي، چ. ساختار بانکداري اسالمي در كشورهاي 0340محرابي، ليال ق

 پژوهشکده پولي و بانکي بانك مركزي ج.ا.ا.

 چ. ارزيابي بانکداري بدون ربا، وزارت امور اقتصادي و دارايي.0349ميرجليلي، سيد حسين ق 

 4انکداري اسالمي، صچ. مروري بر اجراي بانکداري اسالمي، برگرفته از سلسله مقاالتي پيرامون ب0344هدايتي،  رضا ق ،

0344. 

 منابع انگليسی

 An Overview of Islamic Banking System  in Malaysia (2009), publication: Kuala Lumpur Business School 

 Development Integration of Islamic Finance, Central Bank of Kuwait. 

(www.cbk.gor.kw/pdf/Book6Eng/sub1.pdf) 

 Overview & the History of Islamic Banking in Malaysia. Central Bank of Malaysia.(www.bnm.gov.my) 

 Kabbara, Abdulrahman H.S.(1988), Islamic banking: a case study of Kuwait, Abdulrahman Haithain Shoukat 

Kabbara, Loughborough www.ameinfo.com 

 www.Bank islam.com.my/consumer Banking 

 www.bis.org 

 www.bnm.gov.my (Central bank of Malaysia) 

 www.cbb.gov.bh    

  www.cbk.gov.kw (Central bank of Kuwait) 

 www.cbos.gov.sd/Annual Report (Central Bank of Sudan) 

 www.ibisonline.net/ 

 www.kfh.com/Annual Report, 2012 

 www.sbp.org.pk (State Bank of Pakistan) 

 www.shamilbank.net 

 

  

http://www.noormags.com/view/fa/creator/147728
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/609820
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/609820
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/288
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/288
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/288
http://www.cbk.gor.kw/pdf/Book6Eng/sub1.pdf
http://www.bnm.gov.my/
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/browse?type=author&value=Kabbara%2C+Abdulrahman+H.S.
http://www.ameinfo.com/
http://www.bank/
http://www.cbk.gov.kw/
http://www.cbos.gov.sd/Annual
http://www.ibisonline.net/
http://www.kfh.com/
http://www.sbp.org.pk/
http://www.shamilbank.net/
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 های پژوهشی فهرست گزارش

 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 1393های پژوهشی در سال گزارش

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 سرمايه بال سهنامه سپر سرمايه مخالف چرخه: سندي از جمله اسناد توافق

بانکي ريالي در ايران با تأكيد بر ابعاد فقهيشناسي بازار بينآسيب   MBRI-PP-93002  رسول خوانساري 

 سامان قادري MBRI-RR-93001 اثر پسماند جانشيني پول در ايران

 1392های پژوهشی در سال گزارش

 مريم همتي MBRI-9228 ضرورت بازسازي چارچوب ارتباطي بانك مركزي

 مريم همتي MBRI-9227 گذاري پولياستقالل بانك مركزي؛ گام نخست در پيشبرد اهداف سياست

 حامد عادلي نيك MBRI-9226 أثير نوسانات متغيرهاي كالن اقتصادي بر مطالبات غيرجاري بخ  بانکي؛ رهيافت اقتصادسنجيت

چ و ارزيابي آن به عنوان سازوكار 0341-0311ها بر بخ  واقعي اقتصاد ايران ق اثرات پوياي حجم كل بدهي

 هشداردهنده وقوع بحران مالي
MBRI-9225 احمدعلي رضايي 

 اعظم احمديان MBRI-9224 0342-0340هاي ها در سبد دارايي، بدهي، سود و زيان در سالارزيابي عملکرد بانك

 اعظم احمديان MBRI-9223 چ0340-0341ها قتحليل سهم از بازار بانك

 اعظم احمديان MBRI-9222 چ0340-0341هاي ايران قهاي سالمت بانکي، در بانكارزيابي شاخص

 ليال محرابي MBRI-9221 گذاري در اقتصاد جهاني انداز و سرمايهساي در بحران اقتصادي جهان و تحوالت پهاي توسعهتجربه بانك

 رابيوهاب قليچ، ليال مح MBRI-9220 هاي ايرانيچوضعيت آماري موسسات مالي اسالمي برتر در جهان قبا تأكيد بر نق  بانك

 لوحجت تقي MBRI-9219 پايداري تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ايران

 دكتر محمداسماعيل توسلي و وهاب قليچ MBRI-9217 تورمي در ترازوي عدالت ماليات

 رسول خوانساري، رضا يارمحمدي MBRI-9216 مديريت ثروت اسالمي

 فرشته مالكريمي MBRI-9215 هاي فقهي پيرامون مسأله جبران كاه  ارزش پولبررسي ديدگاه

 ماندانا طاهري، فرهاد نيلي MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهاي صنعتي پذيرفتههاي مالي بنگاهليل عاملي نسبتتح

 رسول خوانساري، حسين ميسمي، ليال محرابي MBRI-9213 اسالميمدت و كاربردهاي آن در بانکداري و مالي صکوك كوتاه

 سيد مهدي بركچيان، سعيد بيات، هومن كرمي MBRI-9212 بيني تورم در اقتصاد ايرانجعبه ابزار پي 

 حسين ميسمي MBRI-9211 گذاران در بانکداري بدون ربامحاسبه سود قطعي سپرده

 اعظم احمديان MBRI-9210 چ0341و  0384هاي رد صنعت بانکداري در ايران قمقايسه سالارزيابي عملک

 حميد قنبري MBRI-9209 نگاهي به چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي ورشکستگي بانك

 اعظم احمديان MBRI-9208 هاي عملکرد شبکه بانکي در تأمين مالي توليدتحليل شاخص

 مصعب عبدالهي آراني MBRI-9207 تشکيل منطقه بهينه پولي بين كشورهاي سازمان همکاري اقتصادي قاكوچ بسترهاي

 حسين ميسمي MBRI-9206 ز مدرسه زمستانه بانکداري اسالميحاكميت شركتي، نظارت و مقررات احتياطي در موسسات مالي اسالمي: گزارش پنجمين رو

 وهاب قليچ MBRI-9205 استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در موسسات مالي اسالمي: گزارش چهارمين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالمي

 ليال محرابي MBRI-9204 هاي اسالمي: گزارش سومين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالميمديريت دارايي و بدهي در بانك

 رسول خوانساري MBRI-9203 هاي اسالمي: گزارش دومين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالميمديريت ريسك در بانك

 فرشته مالكريمي MBRI-9202 ت و تأمين مالي: گزارش اولين روز مدرسه زمستانه بانکداري اسالمياصول و مقررات شرعي در معامال

 حسين ميسمي MBRI-9201 بانکداري و مالي اسالميهاي تورم و جبران كاه  ارزش پول از ديدگاه اسالمي: گزارش هفتمين جلسه نقد پژوه 

 1391های پژوهشی در سال گزارش

 حسين ميسمي MBRI-9111 اسالميهاي بانکداري و مالي پولي كردن كسري بودجه از منظر اقتصاد اسالمي: گزارش ششمين جلسه نقد پژوه 

 فرشته مالكريمي MBRI-9110 مجموعه روايات رباقبخ  اولچ

 فرشته مالكريمي MBRI-9109 بررسي فقهي و حقوقي وثايق بانکي

 فرهاد نيلي و مرضيه اسفندياري MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهاي شهري از انواع خدمات مالي

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفي رهنمود جديدي در مديريت ريسك نقدينگي با توجه به تحوالت سيستم مالي در ايران

 ليال محرابي MBRI-9106 ساختار بانکداري اسالمي در كشورهاي اسالمي: نمونه موردي كشور مالزي

 حسين ميسمي MBRI-9105 شناسي ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قليچ MBRI-9104 تورق چيست؟

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1393/MBRI9302.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9228.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9227.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9226.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9225.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9224.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9223.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9222.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9221.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9220.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9219.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9217.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9216.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9215.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9214.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9213.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9212.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9211.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9210.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9209.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9208.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9207.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9206.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9205.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9204.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9203.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9202.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1392/MBRI9201.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9111.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9110.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9109.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9108.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9107.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9106.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9105.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9104.pdf
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 ليال محرابي MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمي بر بحران مالي جهانيچشم

 ليال محرابي MENA MBRI-9102وضعيت بانکداري اسالمي در كشورهاي منطقه 

 ايلناز ابراهيمي MBRI-9101 بحران يورو؛ ريشه هاي پيداي  و سناريوهاي آينده

 1390های پژوهشی در سال گزارش

 حسين قضاوي، حسين بازمحمدي MBRI-9008 چ0341ق تابستان  عمليات بازار باز در چارچوب بانکداري بدون ربا 

 فرهاد نيلي MBRI-9007 چ0341قپاييز  شناسي اقتصاد رياضيكتاب

 سيد صفدر حسيني MBRI-9006 چ0341ق بهار هاي دولتي ايرانبرآورد قدرت بازاري در شبکه بانك

 ابوالفضل اكرمي، پيمان قرباني MBRI-9005 چ0341ق تابستان اساسي تغيير واحد پول ملي؛ تجربه ونزوئالهاي جنبه

 دلحسين معصومي، محمد روشن MBRI-9004 چ0341ق تابستان هاي بيمه سپردهاصول اساسي اثربخشي نظام

 را سلطاني ، زهرا خوشنود ، طاهره اكبري آالشتيزه MBRI-9003 چ0341ق بهار هاي كوچك و متوسمساز و كارهاي تأمين مالي شركت

 وهاب قليچ MBRI-9002 چ0341ق بهار بانکداري اخالقي در جهان

 حسين قضاوي MBRI-9001 چ0341ق بهار ماليات تورمي دالر

 1389های پژوهشی در سال گزارش

 ، اعظم احمديانزاده علي حسن MBRI-8911 بورس اوراق بهادار در ايران و برخي كشورهاي منتخب

 امير حسين امين آزاد، حسين معصومي MBRI-8910 قانون بانك مركزي فدراسيون روسيه

 مهدي منجمي MBRI-8909 نفت هاي پولي و قيمتسياست

 زواريان، ايمان نوربخ  هادي حيدري، زهرا MBRI-8908  مديريت نقدينگي وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 ليال محرابي MBRI-8907  گذاري استانيمصوبه تشکيل مراكز خدمات سرمايه

 مهشيد شاهچرا MBRI-8906  بررسي برنامه پنجم توسعه كشور

 طاهره اكبري آالشتي MBRI-8905  كنندگان خدمات فني و مهندسينامه اجرايي حمايت از صادرآيين

 ترانگ بوي، تاميم بايومي، مترجم: سوفي بيگلري MBRI-8904  اثر خارجي بحران هاي مالي آمريکا و انگلستان بر ديگر نقاط جهان

 پرستو شجري MBRI-8903  نق  يوآن درموفقيت تجاري چين

 كريم زاده، ليال نيلفروشانمجيد صامتي، سعيد دائي MBRI-8902  ادوار تجاري و آزمون عليت گرنجر

 اصلحسين ميسمي، محسن عبدالهي، مهدي قائمي MBRI-8901 اقتصادي استفاده از نهاد وقف در تامين مالي خرد اسالمي-سنجي فقهيامکان

 

 

  

 

 

  

 

http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9103.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9102.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1391/MBRI9101.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-9.pdf
http://www.mbri.ac.ir/userfiles/file/working%20paper/1389/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2089-8.pdf
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