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برترین موسسات مالی اسالمی جهان در سال ۲۰۲۰

۱

لیال

محرابی2

 -۱مقدمه
تأمین مالی اسالمی از لحاظ اندازه و نفوذ مالی همچنان از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار است و
عالوه بر خاورمیانه به کشورهای اکثریت مسلمان آسیا و آفریقا و همچنین مناطقی از اروپا و فراتر از آن در حال گسترش
است .در این راستا ،رتبهبندی انجامشده توسط نشریه بینالمللی بنکر 3در ارتباط با برترین موسسات مالی اسالمی ،نیز
نشاندهنده روند روبه رشد و تأثیر این صنعت در سطح جهانی میباشد .آگاهی بیشتر از روشهای تأمین مالی اسالمی به
همراه بهبود ساختارهای قانونی و نظارتی در بسیاری از کشورها میتواند به گسترش و رشد این صنعت در مناطق مختلف
جغرافیایی کمک نماید؛ روندی که بعید است در میانمدت حتی با وجود نااطمینانی ناشی از پاندمی کرونا در جهان رو به
کندی رود.
بر اساس آخرین رتبهبندی برترین موسسات مالی اسالمی در جهان که توسط نشریه بینالمللی بنکر در سال  ،۲۰۲۰منتشر
شده است ،رشد بلندمدت صنعت بانکداری اسالمی در مناطق مختلف جغرافیایی برجسته و پایدار بوده است .به طوریکه
طی دهه گذشته از لحاظ اندازه دوبرابر شده است و از سال  ۲۰۰۶نرخ رشد متوسط ساالنه حدود  1۰٫۸درصد را تجربه
کرده است .ارزش کل داراییهای منطبق بر شریعت در جهان ( ،)۲۰۲۰معادل 1,۷۹1میلیارد دالر میباشد که بانکهای
کامالً اسالمی مبلغ  1,33۸میلیارد دالر آن را در اختیار خود دارند .افزون براین ،بانکهای اسالمی سودی معادل 1۶٫۲میلیارد
دالر با متوسط نرخ بازده دارایی  1/۲1درصد را طی سال مذکور کسب نمودهاند .در این میان ،نقش بانکها و موسسات
مالی ایرانی در میان چهارصد و دو بانک تجاری و تخصصی ،شرکتهای بیمه و موسسات مالی و اعتباری همچنان بسیار
چشمگیر و از نظر حجم داراییها در باالترین ردیفهای این رتبهبندی قرار دارند و عربستان سعودی در رتبه بعدی قرار
میگیرد .از مجموع چهارصد و دو موسسه مالی اسالمی در جهان ۲۸۴ ،موسسه به طور کامل خدمات اسالمی ارائه میدهند

 -1متن حاضر ترجمه گزارش  Top Islamic Financial Institutions 2020از مجله  ،The Bankerنوامبر  ۲۰۲۰میباشد .جهت دسترسی
به اصل گزارش به لینک زیر مراجعه فرمایید.
https://www.thebanker.com/Markets/Top-Islamic-Financial-Institutions-2020
 -۲کارشناس ارشد پژوهشی ،پژوهشکده پولی و بانکی.
3- The Banker Magazine
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و  11۸بانک تجاری با داشتن باجههای اسالمی به عرضه خدمات منطبق بر شریعت میپردازند .در ادامه به معرفی برترین
بانکها و موسسات مالی اسالمی در ایران و جهان از لحاظ برخی شاخصها میپردازیم.

 -۲وضعیت بانکهای اسالمی در جهان
 -۱-۲حجم و رشد داراییهای منطبق بر شریعت
آمار بدست آمده از مجله بنکر در سال  ،۲۰۲۰نشان میدهد که ارزش کل داراییهای منطبق بر شریعت در مقایسه با رتبهبندی
سال  ۲۰1۹از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است؛ به طوریکه در سال  ۲۰۲۰با رشد  ۸/۲درصدی به  1٫۷۹تریلیون دالر
افزایش یافته است (جدول  .)1از سوی دیگر ،رشد صنعت بانکداری اسالمی به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی در سال
 ،۲۰۲۰مثبت بوده است و بعضی مناطق از عملکرد بهتری نسبت به سایر مناطق جغرافیایی برخوردار بودهاند .در این میان،
مجموع داراییهای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) با افزایش  ۹٫۲درصدی به  1٫۴تریلیون دالر رسیده
است که نشاندهنده تجربه همکاریهای فزاینده میان  ۶کشور شورای همکاری خلیج فارس( )pGCCو سایر کشورهای
منطقه میباشد .بهطوریکه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و منطقه منا (به استثنای شورای همکاری خلیج فارس)،
داراییهای خود را به ترتیب  1۲٫۲و  ۴/۸درصد افزایش دادند .مجموع رشد داراییها در سه منطقه استرالیا ،اروپا و ایاالت
متحده نیز حدود  ۲۰درصد است .این در حالی است که آسیا نرخ رشد  ۵/۴درصد را تجربه نمودهاست و با نرخ رشد متوسط
 ۷٫۷درصد طی  ۵سال گذشته توانسته است سریعترین رشد منطقه را طی دوره مذکور داشته باشد .این در حالی است که
علیرغم موفقیت و افزایش  1۸٫۲درصدی داراییهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال  ،۲۰1۹شاهد کاهش
چشمگیری در سال  ۲۰۲۰بودهایم .البته داراییهای این کشورها با ارزش حدود  1۴٫۴میلیارد دالر سهم ناچیزی از کل
داراییهای منطبق با شریعت را تشکیل میدهند .در مجموع ،بازار مالی اسالمی موقعیتی فعال و پرانرژی در سطح جهانی
دارد و پیشبینیها نشان میدهد که رشد این صنعت طی سالهای آتی تداوم یابد و تأثیر این صنعت در سطح جهانی افزایش
داشته باشد .جدول و نمودار  1سهم مناطق مختلف جغرافیایی از کل داراییهای منطبق با شریعت بانکها و رشد داراییها
را نشان میدهند.
جدول  - ۱داراییهای منطبق بر شریعت به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی
۲۰۱9

۲۰۲۰

رشد دارایی

(میلیارد دالر)

(میلیارد دالر)

(درصد)

شورای همکاری خلیج فارس ()pGCC

79۰

88۲٫۳

۱۲٫۲

منطقه منا به استثنای pGCC

۴9۵

۵۱8/8

۴/8

مجموع منطقه منا

۱,۲8۳

۱,۴۰۱/۱

9/۲

جنوب صحرای آفریقا

۱ 8 ٫7

۱۴/۴

-۲۳

آسیا

۳ ۳۴

۳۵۲/۳

۵/۴

استرالیا /اروپا /آمریکا

۲۰

۲۴

۲۰

کل جهان

۱,6۵6

۱,79۱

8/۲

مناطق جغرافیایی
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نمودار  – ۱سهم کل داراییهای بانک های منطبق بر شریعت به تفکیک مناطق مختلف جغرافیایی در سال ۲۰۲۰
استرالیا /اروپا/
آمریکا

آسیا

٪1

٪۲۰
جنوب صحرای

آفریقا

شورای همکاری

٪1

خلیج فارس
()pGCC
٪۴۹

منطقه منا به
استثنای pGCC
٪۲۹

نمودار  – ۲حجم کل داراییهای منطبق بر شریعت در جهان طی سالهای  ۲۰۱۵تا ۲۰۲۰
2۰۰۰

۱۷۹۱

2019

2018

۱۵۰۹

۱۶۰۰

۱۴۴۰
۱2۷۳

۱۴۰۰
۱2۰۰
۱۰۰۰
۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
2۰۰
۰

2020

2017

3

2016

2015

میلیارد دالر

۱۶۵۶

۱۶2۴

۱۸۰۰

بررسیها نشان میدهد ،اهمیت منطقه منا همچنان قابل توجه و پابرجاست و بر اساس آخرین رتبهبندی انجامشده ،سهم
داراییهای این منطقه از کل داراییهای منطبق بر شریعت حدود  ۷۷٫۴درصد میباشد .این در حالی است که ایران و عربستان
به عنوان بازارهای پیشرو در صنعت مالی اسالمی با داشتن داراییهایی بیش از  ۴۰۰میلیارد دالر در سال  ۲۰۲۰توانستهاند
همانند سالهای گذشته از نظر حجم داراییهای منطبق بر شریعت در باالترین ردیفهای این رتبهبندی قرار گیرند .این در
حالی است که در میان  1۰موسسه برتر اسالمی از لحاظ حجم داراییها ۶ ،نهاد مالی اسالمی متعلق به این دو کشور بوده و
تنها  1بانک اسالمی (مای بانک مالزی) خارج از منطقه خاورمیانه در این رتبهبندی قرار دارد.
در میان نهادهای مالی اسالمی ،خانه مالی کویت )KFH( 1به عنوان بزرگترین بانک اسالمی در کویت توانسته است
رتبه سوم را از لحاظ حجم داراییهای منطبق بر شریعت به دست آورد .خرید بانک االهلی یونایتدبحرین ، ۲که در رده 3۲ام
لیست قرار دارد؛ در آپریل به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد .معامله و ادغام این بانک که در ژانویه  ۲۰1۹مورد
توافق قرار گرفت و در ماه آپریل توسط بانک مرکزی بحرین به تصویب رسید ،میتوانست یک نهاد مالی با داراییهای شرعی
بیش از  ۹۰میلیارد دالر ایجاد نماید که در مقام دوم بعد از بانک الرجهی 3عربستان سعودی با داراییهای  1۰۲٫۴میلیارد
دالر قرار میگرفت.
علیرغم تحریمهای اقتصادی و نااطمینانیهای ناشی از آن در کشور ،بخش بانکداری اسالمی ایران همچنان به رشد
خود ادامه داده است .چهار بانک از پنج نهاد مالی بزرگ کشور ،رشد بیش از  ۴۰درصدی داراییهای منطبق بر شریعت را
تجربه نمودهاند .در این میان ،بانک ملت در ایران طی یک سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و
با  ۸۲٫3تریلیون دالر داراییهای منطبق بر شریعت (بازده داریی  ۴٫۶درصد) و با تغییرات  ۵۵٫۴درصدی در رتبه نخست

بانکهای ایرانی و در رتبه ششم رتبهبندی ده بانک برتر اسالمی از لحاظ بیشترین رشد داراییها قرار گرفته است.

جدول  - ۲ده موسسه مالی اسالمی برتر جهان از لحاظ بیشترین رشد داراییها

موسسات کامالً اسالمی

موسسات با باجههای اسالمی

داراییهای
رتبهبندی

موسسه

کشور

۱

بانک خارطوم

*

داراییهای

منطبق

درصد

برشریعت

تغییرات

موسسه

کشور

(میلیون دالر)

منطبق

درصد

برشریعت

تغییرات

(میلیون دالر)

سودان

۱,9۱8

۳8۱/7

سودان

۱,6۵۳

۱66/۳

بانک تجاری
ابوظبی

امارات

۱۲,76۴

۱۱9/7

بانک
۲

بانک ملی
اُمدورمان

سرمایهگذاری
امانه برهاد

مالزی

986

8۵/۲

MIDF
1 - Kuwait Finance House
2 - Bahrain’s Al Ahli United
3 - Al Rajhi Bank
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قطر

۲۱,۱89

7۳/8

بانک فیصل

پاکستان

۱,۱۵7

۵۱/۲

۳

عراق

686

6۰/7

بانک خیبر

پاکستان

۵۱9

۴6/۵

انگلستان

88۲

۵7/۲

بانک بریتیش

عربستان

سعودی

سعودی

۳8,8۵۵

۴۳/7

6

بانک ملت

ایران

8۲,۳۰۵

۵۵/۴

اندونزی

۱,۰۵۳

۲8

7

بانک جایز

نیجریه

۵۴۵

۵۴/۲

حبیب بانک

پاکستان

۱,776

۲۵/۵

8

پست بانک

ایران

۳,7۱7

۴9/۲

بانک نیاگا PT

اندونزی

۳,۰۲۱

۲۳٫6

9

بانک کشاورزی

ایران

۳8,97۳

۴6/۵

بانک الحبیب

پاکستان

6۰۵

۲۰/۲

۱۰

بانک واربا

کویت

۱۰,۳۵7

۴۳/۳

بانک ریاض

۲8,۲۴۰

۱9/۵

۴
۵

بانک بروا
بانک اسالمی
عراقی
بانک گیت
هاوس

بانک بازنشستگی
ملی (تابونگان)

عربستان
سعودی

 -با داراییهایی بیشتر از  ۵۰۰میلیون دالر

همانگونه که در جدول  ،۲مالحظه میگردد رتبهبندی نهادهای مالی اسالمی در سال  ۲۰۲۰تا حدودی متفاوت از سال
گذشته است ،اما همچنان رشد داراییهای منطبق بر شریعت در بانکهای ایرانی نسبتا قابل توجه بودهاست1؛ به طوریکه در
ال اسالمی از لحاظ سریعترین رشد داراییها ،سه بانک ایرانی به چشم میخورد که بانک ملت،
میان  1۰موسسه برتر کام ً
پست بانک ایران و بانک کشاورزی به ترتیب با  ۴۹٫۲ ،۵۵٫۴و  ۴۶٫۵درصد تغییر در حجم داراییها ،در میان سایر موسسات
مالی اسالمی جهان در مقامهای ششم ،هشتم و نهم قرار گرفتهاند .در این میان ،کشورهای جنوب صحرای آفریقا جزو
مناطقی است که علیرغم کاهش حدود  ۲۵درصدی داراییهای منطبق بر شریعت در رتبهبندی سال  ،۲۰۲۰همچنان به
ال اسالمی با دارایی بیش از ۵۰۰
عنوان یک بازار قوی و رو به رشد شناخته میشود .بهطوریکه در میان  1۰نهاد مالی کام ً
میلیون دالر ،کشور سودان با دو بانک خارطوم ۲و ملی اُمدورمان 3به ترتیب با  3۸1٫۷و  1۶۶٫۴درصد ،رتبههای اول و دوم
را از آن خود کردهاند که نشاندهنده عملکرد بسیار قوی بانکهای اسالمی این کشور بوده است .رتبه سوم از لحاظ بیشترین
رشد داراییها مربوط به بانک بروای قطر 4است که داراییهای منطبق با شریعت در این بانک با رشد  ۷۴درصدی به ۲1
میلیارد دالر رسیده است و پس از آن نیز بانکهای متعلق به کشورهای عراق ،انگلستان و کویت قرار گرفتهاند.
در کل آفریقا ،بانک جایز 5نیجریه با ثبت رتبه هفتم توانسته است با بهرهمندی از رشد  ۵۴درصدی در داراییها در میان
ده موسسه برتر جهان قرار گیرد .این در حالی است که رشد داراییها در بانک السالم 6الجزایر و بانک اسالمی فیصل ۷مصر
ال اسالمی از لحاظ سریعترین رشد داراییها ،پنج بانک ایرانی به چشم میخورد و بانک
 - 1در رتبهبندی سال  ،۲۰1۹در میان  1۰موسسه برتر کام ً
دی با رشد  1۰3درصدی در رتبه نخست قرار دارد.
2 - Bank of Khartoum
3 - Omdurman National Bank
4 - Barwa Bank
5 - Jaiz Bank
6 - Al Salam Bank
7 - Faisal Islamic Bank
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به ترتیب برابر با  ۲۸٫۵و  ۲۲٫۵درصد طی دوره مشابه بوده است که نشاندهنده فعالیت مناسب نهادهای مالی اسالمی در
بازارهایی با پتانسیل باال میباشد.
طی سالهای اخیر ،رشد داراییها در سه منطقه استرالیا ،اروپا و ایاالت متحده دارای نوسان بوده است .این در حالی
است که در سالهای  ۲۰1۸و  ۲۰1۹به ترتیب افزایش  ۲۰٫۲درصد و کاهش  1۲٫۸درصدی را تجربه نموده و مجددا در
سال  ۲۰۲۰و رتبهبندی اخیر از افزایش  ۲۰٫3درصدی برخوردار گشته است .در مجموع میتوان گفت این منطقه با نرخ
رشد متوسط  ۲٫3درصد طی  ۵سال گذشته در یک مسیر صعودی قرار دارد و پیشبینیها نشان میدهد که این منطقه در
آینده نزدیک از رشد باالیی برخوردار خواهد گشت.
در میان موسسات مالی با باجههای اسالمی نیز کشور امارات (بانک تجاری ابوظبی )1نسبت به سایر کشورها توانسته
است با رشد  1۲۰درصدی در سال  ۲۰۲۰مقام نخست را به خود اختصاص دهد و عمده موسسات برتر از نظر رشد
داراییها مربوط به کشور پاکستان ،اندونزی و عربستان سعودی میباشد.

 -۲-۲وضعیت سود ناخالص و نرخ بازده دارایی ( )ROAبانکهای تجاری اسالمی
میزان سود کسب شده در یک دوره مالی ،یکی از شاخصهای مهم در تعیین توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واقعی
سرمایهای و مالی بانکها در خلق سود است .بررسی روند سودآوری صنعت بانکداری اسالمی در سال  ۲۰1۹نشان میدهد
که سود نهادهای مالی ارائهدهنده خدمات منطبق بر شریعت بر خالف روند کاهشی سال ۲۰1۹با رشد  3۸٫۵درصد ،معادل
1۶٫۲میلیارد دالر با متوسط نرخ بازده دارایی  1/۲1درصد طی سال مذکور ثبت شده است .تعداد نهادهای مالی با سود
ناخالص بیش از  ۵۰۰میلیون دالر نسبت به سال قبل بدون تغییر ( ۲۷مورد) باقی ماندهاند و در مقابل ،تعداد بانکهای با
ثبت سود  1۰۰تا  ۵۰۰میلیون دالر در مقایسه با سال  ۲۰1۹از  ۴۹به  ۵3مورد افزایش یافته است.
از سوی دیگر ،یکی از شاخصهای سودآوری ،نسبت بازده دارایی )ROA(۲است که بیانکننده استفاده مطلوب از
دارایی بوده و از تقسیم سود خالص بانک به داراییهای آن محاسبه میشود .این نسبت در کل بانکهای اسالمی از ۰/۹3
درصد در سال  ۲۰1۹به  1/۲1درصد در سال  ۲۰۲۰افزایش یافته است .رتبهبندی موسسات مالی اسالمی از لحاظ نسبت
بازده داراییها نشان میدهد که بانک کامال اسالمی مشرق 3سودان با سود ناخالص  ۵1۷میلیون دالر و نسبت بازده دارایی
 1۴٫۸درصد در مقام نخست و بانک الهالل 4امارات و بانک ملت ایران به ترتیب با نسبت بازده دارایی  1۰٫۵درصد و ۴٫۶
درصد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند .بانک اسالمی فیصل مصر و بانک سودان نیز به ترتیب با نسبت بازده دارایی 3٫۸
درصد و  ۲٫۶درصد در مقامهای بعدی جای میگیرند .در مجموع متوسط این شاخص در بانکهای اسالمی باالتر از سطح
استاندارد جهانی ( 1درصد) قرار دارد و نشان میدهد دارایی بانکهای مذکور از نظر سودآوری در سطح مناسب و مطلوبی
واقع شده است.

1 - Abu Dhabi Commercial Bank
)2- Return on Assets (ROA
3 - Blue Nile Mashreq Bank
4 - Al Hilal Bank
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نمودار  – ۳وضعیت بانکهای تجاری اسالمی جهان از لحاظ نرخ بازده دارایی ( )ROAو سود ناخالص
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* ارقام سمت راست مربوط به  ROAاست.

 -۳رشد بازارهای آسیایی
کشورهای اکثریت مسلمان آسیایی با تسلط بر بخشهای مختلف مالی اسالمی و توسعه قوانین و بهبود خدمات مالی منطبق
بر شریعت در مناطق مرزی خود به دنبال گسترش بیشتر بانکداری اسالمی در سطح جهانی هستند .رشد بازارهای آسیایی در
سالهای گذشته و تعداد زیاد جمعیت (اکثریت مسلمان) در کشورهایی مانند بنگالدش ،اندونزی و پاکستان عواملی هستند
که تداوم توسعه بانکداری اسالمی را قویتر مینماید به طوریکه انتظار میرود رشد این بازار در آینده از کشورهای مشترک
المنافع همچون آذربایجان و قزاقستان نشأت گیرد .عالوه بر این ،نقش بانکها و موسسات مالی با باجههای اسالمی نیز در
آسیا نسبت به سایر کشورها بسیار چشمگیر بوده است .بانک تجاری ابوظبی با رشد  1۲۰درصدی و داراییهایی به ارزش
 13میلیارد دالر مقام نخست را از نظر رشد داراییها به خود اختصاص داده است و سایر نهادهای برتر نیز مربوط به
موسسات آسیایی بوده است .بهطوریکه ۴ ،بانک از کشور پاکستان (با کسب رتبههای سوم ،چهارم و نهم) ۲ ،بانک از
اندونزی (با کسب رتبههای ششم وهشتم) ۲ ،بانک از عربستان (با کسب رتبههای پنجم و دهم) و  1بانک از مالزی (با
کسب دوم) میباشد( .جدول )۲
رتبه دوم از لحاظ بیشترین رشد داراییها مربوط به بانک سرمایهگذاری امانه برهاد 1مالزی است که داراییهای منطبق با
شریعت در این بانک با رشد  ۸۵/۲درصدی به  ۹۸۶میلیون دالر رسیده است .در مالزی ،شش بانک از  1۰بانک بزرگ
اسالمی در سال  ۲۰1۹توانسته است رشد دو رقمی داراییهای منطبق بر شریعت را تجربه کنند و در پاکستان نیز بیش از
1 - Amanah Investment Bank Berhad

۷

نیمی از بانکها ( ۲1بانک) در رتبهبندی طی سالهای  ۲۰1۸تا  ،۲۰1۹از رشد دو رقمی داراییهای منطبق بر شریعت
برخوردار بودند.
در دوره مشابه ،اندونزی با جمعیتی در حدود  ۲۷۰میلیون نفر ،فعالیتهای گستردهای جهت توسعه صنعت بانکداری
اسالمی و خدمات مالی اسالمی انجام داده است و با  ۶۲نهاد ارائهدهنده خدمات مالی در این رتبهبندی قرار دارد .به طوریکه،
در میان  1۰کشور برتر از لحاظ حجم داراییهای منطبق بر شریعت ،اندونزی و بنگالدش به ترتیب در رتبههای نهم و دهم
قرار گرفتهاند.

 -۴تقویت بانکداری اسالمی با ادغام بانکها
طی سال گذشته ،ادغام و تملیک ( 1)M&Aبانکها در فضای مالی اسالمی به میزان قابل توجهی افزایش داشته است .این
در حالی است که با ادغام و ترکیب بانکهای اسالمی به ویژه در منطقه خاورمیانه شاهد ایجاد و رویش نهادهای مالی اسالمی
بزرگتر هستیم که به تبع آن افزایش قابل توجهی در میزان و حجم معامالت را به همراه خواهد داشت.
ادغام بانک نور ۲امارات (با رتبه  3۹از لحاظ داراییهای منطبق بر شریعت) با بانک اسالمی دبی 3در ژانویه ۲۰۲۰
باعث گردید بانک اسالمی دبی به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای کشور امارات متحده عربی از لحاظ داراییها شناخته
شود .به طوریکه در آخرین رتبهبندی انجامشده ،این بانک توانسته است پس از بانک الرجهی عربستان و بانک ملت ایران در
جایگاه سوم از لحاظ داراییهای منطبق بر شریعت قرار گیرد .عالوه بر این ،تقویت بخش بانکداری اسالمی و توسعه
کسبوکارهای اسالمی از مزایای ادغام این دو بانک به شمار میرود.
بانک ملی بحرین 4با هدف توسعه بیشتر فعالیتهای بانکداری اسالمی در ژانویه سال  ۲۰۲۰توانست با کسب ۷۸٫۸
درصد از سهام بانک اسالمی بحرین 5به عنوان یک شرکت تابعه مستقل به ارائه خدمات مالی اسالمی بپردازد .بانک اسالمی
بحرین با  3٫۲۵میلیارد دالر به عنوان هفتمین بانک بزرگ کشور بحرین از لحاظ داراییهای منطبق بر شریعت طی سال
 ۲۰1۹شناخته شده است.
بحث ادغام احتمالی بانکهای سعودی از جمله بانک تجارت ملی( 6جزو چهار بانک اول از لحاظ داراییهای منطبق
بر شریعت در رتبهبندی  )۲۰۲۰و بانک ریاض( ۷با رتبه نوزدهم) سال گذشته آغاز گردید .در ماه ژوئن  ،۲۰۲۰بانک تجارت
ملی عربستان اعالم کرد ،گروه مالی سامبا ۸را خریداری میکند و به این ترتیب بزرگترین بانک عربستان شکل میگیرد .این
بانک پس از دریافت تأییدیههای این ادغام و تکمیل خرید ،سرمایهای با ارزش  ۲۲3میلیارد دالر را کنترل خواهد کرد و

)1- Mergers and Acquisitions (M&As
2 - Noor Bank
3 - Dubai Islamic Bank
4 - National Bank of Bahrain
5 - Bahrain Islamic Bank
6 - National Commercial Bank
7 - Riyad Bank
8 - Samba Financial Group
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ارزش سرمایه بازار آن برابر با  ۴۶میلیارد دالر خواهد بود .این بانک جدید یکچهارم تمام فعالیتهای بانکی در عربستان را
کنترل خواهد کرد و در اکتبر  ،۲۰۲۰بانک مذکور اعالم نمود که معامله و قراردادی با ارزش 1۴٫۸میلیارد دالر در حال انجام
میباشد.
با توجه به شرایط جهانی موجود ،انتظار می رود در سال آتی شاهد مطالب بیشتری پیرامون ادغام و ترکیب بانکها و
ظهور بانکهای جدید و قویتر باشیم.

 -۵چشمانداز روشن صنعت بانکداری اسالمی
دسترسی به خدمات و روشهای تأمین مالی اسالمی ،با توجه به جمعیت و تعداد مسلمانان جهان (حدود دو میلیارد نفر)،
بسیار زیاد است و بازار این صنعت مالی به سرعت در حال رشد و توسعهیافتگی میباشد .نتایج حاصل از رتبهبندی برترین
موسسات مالی اسالمی در جهان توسط نشریه بینالمللی بنکر در سال  ،۲۰۲۰میزان رشد و نقاط قوت صنعت مالی اسالمی
امروز را به تصویر میکشد و به وضوح نشان میدهد که داراییهای منطبق بر شریعت در تمام مناطق جغرافیایی به استثنای
جنوب صحرای آفریقا در حال افزایش میباشد و فعاالن عمده در صنعت مالی اسالمی نیز همواره به توسعه و گسترش
فعالیتهای خود ادامه میدهند .رشد باالی داراییها و سودآوری بانکهای اسالمی حاکی از گسترش خدمات منطبق با
شریعت در بازارهای مختلف مالی است و افزایش این دو عامل میتواند چشمانداز روشنی را برای رشد این صنعت طی
سالهای آتی به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر ،بانکهای اسالمی تالش میکنند از طریق ادغام و جذب سرمایههای الزم از فرصتهای موجود در منطقه
جهت توسعه و رشد صنعت بانکداری اسالمی استفاده نمایند .این در حالی است که با ادغام و ترکیب بانکهای اسالمی به
ویژه در منطقه خاورمیانه شاهد ایجاد و رویش نهادهای مالی اسالمی بزرگتر هستیم که به تبع آن افزایش قابل توجهی در
میزان و حجم معامالت را به همراه خواهد داشت .تقاضا برای خدمات بانکداری اسالمی در مناطقی همچون خاورمیانه و
حتی آفریقا ،نشاندهنده گسترش صنعت بانکداری اسالمی و روند رو به رشد این بازار مالی میباشد .از این رو ،تحوالت و
روند رو به رشد این صنعت ،زمینه افزایش نقش بانکهای اسالمی در بزرگترین و پیچیدهترین معامالت مالی در هر دو
سطح منطقهای و جهانی را طی سالهای آتی ایجاد خواهد نمود.

۹

