




اسالمی بانکداری صنعت رشد 

شرعی موازین با بانکی فعالیت های انطباق لزوم 

شرعی موازین با بانکی فعالیت های انطباق پایش و سنجش چالش های 

با بانکی فعالیت های انطباق پایش و سنجش پیش نیاز های و الزامات  

 شرعی موازین

 



به کشورها بسیاری در و داشته شتابانی رشد اخیر سالیان در اسالمی بانکداری صنعت 

  .است شده تبدیل مالی نظام از مهمی بخش

۱۵۰۰ از بیش (ایران احتساب با) ۲۰۱۴ سال در اسالمی بانکداری دارایی های ارزش 

 .(۲۰۱۵ اسالمی، مالی خدمات هیئت) است بوده دالر میلیارد

رشد نرخ متوسط گرفتن نظر در با ،اسالمی بانکداری دارایی های حجم پیش بینی طبق 

 ارنست اندیانگ،) می رسد دالر میلیارد ۳۰۰۰ از بیش به ۲۰۲۰ سال تا درصدی ۱۴

۲۰۱۵). 
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 سایر مناطق (به جز افریقای شمالی)افریقا  آسیا منطقه منا حوزه خلیج فارس



۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ 

 موریتانی
 سنگاپور
 نیجریه

 انگلستان
 لبنان
 تایلند

 افریقای جنوبی
 آذربایجان

 الجزایر
 کنیا

 تونس
 عمان

 اندونزی
 ترکیه
 مصر

 پاکستان
 اردن

 بحرین
 بنگالدش

 امارات
 مالزی

 قطر
 یمن

 کویت
 برونئی

 عربستان
 سودان

 ایران

 کشورها برخی بانکداری صنعت در اسالمی بانکداری سهم

 و است بیشتر قطر و کویت عربستان، سودان، ایران، مانند

   .دارد نیز بیشتری اهمیت رو این از



 ≈ افزایش انطباق با شریعت افزایش سهم بانکداری اسالمی



آن در که است متعارف بانکداری از شده ای تعدیل مدل یا خاص الگوی اسالمی بانکداری  

 راستای در و اسالمی فقه و شریعت با سازگار مناسبات و روابط تمامی می شود تالش

 .گردد تنظیم اخالق و عدالت مانند اسالم اقتصادی نظام اساسی اهداف

 

 

 
 بانکداری بدون ربا

 بانکداری متعارف

 

 

 بانکداری اسالمی

 

 



برای استفاده مورد شیوه های و ابزارها است الزم اسالمی مالی نظام یک در 

  ،منطقی و معقول هزینه با بنگاه ها و افراد نیازهای رفع بر افزون مالی، تامین

  اسالمی مالی نظام در واقع در .باشند نداشته مغایرت نیز شرعی موازین با

 به نیز شریعت با انطباق باید منابع، تخصیص و تجهیز بودن کارا بر عالوه

   .گیرد قرار نظر مد فعالیت ها اصلی معیار عنوان



هنوز عملی، و نظری عرصه در اسالمی بانکداری توسعه و رشد وجود با 

  می توان اسالمی بانکداری ابزارهای و شیوه ها کمک با که کرد ادعا نمی توان

 منطبق کامالً طور به و هزینه کمترین اثربخشی، بیشترین با را مالی نیازهای

   .داد پاسخ شریعت موازین با



پایش از اطمینان نیز و شرعی موازین با بانک ها فعالیت انطباق میزان سنجش نحوه 

 شرعی نظارت در کلیدی مسائل از یکی شریعت، با انطباق نظر از آنها وضعیت مستمر

 .است

به اسالم مقدس شریعت از برگرفته قوانین مبنای بر بانکداری صنعت عملکرد هرچند 

 و سنجش ولی می شود، گرفته نظر در «شریعت با بانکی فعالیت های انطباق» عنوان

   .است دشواری کار اسالم، شریعت با بانکی فعالیت های انطباق میزان پایش



 ریسک مدیریت قراردادها

 حسابرسی

 حسابداری

استانداردها و  تدوین

 معیارهای انطباق با شریعت 

 مقررات احتیاطی

 حاکمیت شرکتی
 حاکمیت شرکتی





 تاریخ انتشار عنوان استاندارد شماره استاندارد

IFSB-1 ۲۰۰۵دسامبر  اسالمی مالی موسسات ریسک مدیریت راهنمای اصول 

IFSB-2 ۲۰۰۵دسامبر  اسالمی مالی موسسات برای سرمایه کفایت استانداردهای 

IFSB-3 ۲۰۰۶دسامبر  اسالمی مالی موسسات برای شرکتی حاکمیت راهنمای اصول 

IFSB-4 ۲۰۰۷دسامبر  اسالمی مالی موسسات برای بازار نظم و شفافیت بهبود جهت اطالعات افشای 

IFSB-5 ۲۰۰۷دسامبر  اسالمی مالی موسسات نظارتی بررسی فرایند در کلیدی مولفه های به مربوط راهنمای اصول 

IFSB-6 ۲۰۰۸دسامبر  اسالمی جمعی سرمایه گذاری های اداره راهنمای اصول 

IFSB-7 ۲۰۰۹ژانویه   امالک در سرمایه گذاری و کردن بهادار اوراق به تبدیل صکوک، سرمایه کفایت الزامات 

IFSB-8 ۲۰۰۹دسامبر  (تکافل) اسالمی بیمه موسسات اداره و شرکتی حاکمیت راهنمای اصول 



 تاریخ انتشار عنوان استاندارد شماره استاندارد

IFSB-9 ۲۰۰۹دسامبر  اسالمی مالی موسسات برای کار و کسب مدیریت راهنمای اصول 

IFSB-10 ۲۰۰۹دسامبر  اسالمی مالی موسسات برای شرعی نظارت سیستم های راهنمای اصول 

IFSB-11 ۲۰۱۰دسامبر  (تکافل) اسالمی بیمه موسسات انحالل الزامات 

IFSB-12 ۲۰۱۲مارس  اسالمی مالی موسسات نقدینگی ریسک مدیریت راهنمای اصول 

IFSB-13 ۲۰۱۲دسامبر  اسالمی مالی موسسات برای تنش آزمون راهنمای اصول 

IFSB-14 ۲۰۱۳ دسامبر اسالمی بیمه موسسات برای ریسک مدیریت استاندارد 

IFSB-15 ۲۰۱۳دسامبر  اسالمی مالی موسسات برای شده نظر تجدید سرمایه کفایت استاندارد 

IFSB-16 
  موسسات نظارتی بررسی فرایند در کلیدی مولفه های مربوط شده نظر تجدید دستورالعمل

 اسالمی مالی
 ۲۰۱۴مارس 

IFSB-17 ۲۰۱۵آوریل  (بانکی بخش) اسالمی مالی قانون گذاری اساسی اصول 



 استانداردهای شرعی برای 
 مالی اسالمیموسسات 

استانداردهای حسابداری، حسابرسی و 
 حاکمیتی برای موسسات مالی اسالمی



اسالمی کشورهای تمامی در تقریباً که می دهد نشان اسالمی کشورهای تجارب بررسی 

 .اند کرده تأسیس را شرعی نظارت واحد ها بانک اغلب و دارد اهمیت شرعی نظارت مقوله

کشورها در شرعی نظارت کلی الگوی دو:  

 شرقی جنوب آسیای کشورهای الگوی -۱ 

 فارس خلیج حوزه کشورهای الگوی -۲ 



 سطح ملی

 (بانک مرکزی، بورس اوراق بهادار)
مشاوره به بانک : نقش

 مرکزی و بورس اوراق بهادار

 شرعی موضوعات مورد در مشاوره -

 خدمات و محصوالت انطباق بررسی -
 شرعی موازین با جدید

 سطح نهادی 

 (بانک ها و موسسات مالی اسالمی)

نظارت و ارایه : نقش

مشاوره به بانک ها و 

 موسسات مالی اسالمی

 کمیته شرعی ملی

 کمیته های شرعی  نهادی



 (بحرین)هیئت ملی مشورتی شریعت 

 (کویت)وزارت اوقاف و امور مذهبی 

 (امارات و قطر)وزارت دادگستری 

 بانک مرکزی بحرین

 مرجع عالی شریعت

 کمیته های شرعی نهادی

ارایه مشاوره در صورت بروز 

 تعارض بین اعضای کمیته شرعی

 مشاوره



کلیت درباره فقهی کارشناسان نظر اظهار با و است کیفی مقوله ای معموالً شرعی نظارت 

  قالب در ادواری صورت به کار این .می گیرد صورت شریعت با بانک فعالیت های انطباق

  و بانک ها سالیانه گزارش با همراه یا جداگانه طور به «شریعت با انطباق گزارش های»

 .می شود منتشر مالی موسسات

ضرورت دارد، وجود آنها در دوگانه بانکداری سیستم که کشورهایی می رسد نظر به  

  موازین با اسالمی مالی موسسات و بانک ها فعالیت انطباق پایش و سنجش برای بیشتری

 .دارند شرعی













بانکداری قانون که است کشورهایی از ایران اسالمی جمهوری 

  اسالمی بانکداری حوزه در فعال کشورهای سایر از پیش ربا بدون

   .ندارد جایی آن در متعارف بانکداری و رسیده تصویب به

به مربوط جهان در اسالمی بانکداری دارایی های سهم بیشترین  

  .است ایران



 سایر کشورها

۱.۹۹% 
 برونئی

۰.۴۳% 

 انگلستان

۰.۴۳% 

 اردن

۰.۴۹% 

 پاکستان

۰.۷۵% 

 سودان

۱.۰۰% 
 مصر

۱.۱۷% 

 بنگالدش

۱.۳۴% 
 اندونزی

۱.۳۹% 

 بحرین

 ترکیه ۱.۶۷%

 قطر ۳.۲۰%

۴.۴۷% 

 کویت

 امارات ۵.۹۷%

۷.۳۶% 

 مالزی

۹.۵۶% 

 عربستان

۱۸.۵۷% 

 ایران

۴۰.۲۱% 



   شرعی تعالیم با بانکی های فعالیت کامل انطباق و بانکی عملیات بودن شرعی بر نظارت  از اطمینان -۱

 بانکداری عملیات در شرعی های نظارت وجود خصوص در مردم عامه و نخبگان علما، از برخی تردید -۲

 بانکداری سیستم بودن یکپارچه دلیل به یکدیگر از شرعی های نظارت و متداول های نظارت تفکیک -۳

 سوی از ابالغی های نامه نظام و ها نامه آیین ها، بخشنامه حد در ایران بانکی نظام در شرعی های نظارت به -۴

 .است شده اکتفا مرکزی بانک 



  ایران بانکی نظام در ،دنیا در شریعت با انطباق گوناگون استانداردهای تدوین وجود با -۵

 .نشده اند گرفته کار به و تدوین منسجم صورت به داخلی یا بین المللی استانداردهای

 و ملی سطح در شرعی نظارت کمیته های تعیین برای منسجم قانونی چارچوب ارائه -۶

 نهادی

 مستقل و بیرونی شرعی نظارت نظام توسعه -۷

   اسالمی بانکداری راه نقشه ارائه و موجود های روش اصالح زمینه در تحقیقات انجام -۸



ایران بانکی نظام در شریعت با انطباق میزان بر نظارت نحوه تفکیک برای مناسب قانونی چارچوب تدوین 

شرعی نظارت سیستم سازی پیاده طریق از شرعی نظارت اجرای در کشور بانکی نظام جدی اهتمام لزوم  

بین المللی استانداردهای اجرای یا شریعت با انطباق سنجش برای منسجم و مناسب معیارهای و استانداردها طراحی 

 اسالمی مالی خدمات هیئت مانند نهادهایی توسط شده طراحی

شریعت موازین با بانکی فعالیت های انطباق بر نظارت در تر جدی مشارکت برای بانک ها تشویق 

در شرعی کمیته های فعالیت به بخشیدن رسمیت و کشور موجود شرایط اساس بر شرعی نظارت مناسب الگوی انتخاب 

 نهادی یا ملی سطح

شرعی موازین با بانکی فعالیت های انطباق برای کشور بانکی نظام و جامعه در سازی فرهنگ 
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