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 ((ع)ػضَ ّیئت ػلوی داًـگبُ الضّشا )دکتز سیذ علی حسیٌی 

 هحوذ صالحی فز 



 ًظام ًَیي هالی اسالهی

 5 لبٖ٘ٛ ٌذاری ٚ تسٚیٗ ٔمزرات

 1 اغَٛ ٔبِی اسالٔی

 2 ثبسارٞبی ٔبِی اسالٔی

 3 اثشارٞبی ٔبِی اسالٔی 

 ٟ٘بزٞبی ٔبِی اسالٔی 4

2 



 جایگاُ  تاسار سزهایِ در اقتصاد 

( 2013ػلوت پبؿب ٍ هیشآخَس، )  

ٚالؼیثرص   
 تبٔیٗ ٔبِی غیزٔستمیٓ

 ثرص ٚالؼی

 :ٚاحسٞبی زارای ٔبساز

ذب٘ٛار 

ضزوت ٞب 

زِٚت 

ٌٝذارسزٔبی 

ٚاحسٞبی زارای 
 :وسزی

ذب٘ٛار 

ضزوت ٞب 

زِٚت 

 تبٔیٗ ٔبِی ٔستمیٓ

  

  

  

  

 

 

 ٔبِیثرص 

سیستٓ ثب٘ىی ٚ سبیز  
ٌزاٖٚاسطٝ  

 ثبسارٞبی سزٔبیٝ
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زر طَٛ زٞٝ ٌذضتٝ سٝ رٚ٘س اغّی جٟب٘ی ضسٖ، آسازسبسی ٚ ظٟٛر ٔبِی اسالالٔی زر ثبسارٞالبی   

 (. 2013پبؿب ٍ هیشآخَس، ػلوت ): ا٘سضسٜسزٔبیٝ ٔطزح 

 

 .إِّّی ضسٖ ٞستٙسسزٔبیٝ ثٝ طٛر فشایٙسٜ زرحبَ ثیٗثبسارٞبی : ضسٖجٟب٘ی 

 

ٞبی ٚرٚز سزٔبیٝ ذبرجی ثٝ ٚیضٜ سزٔبیٝ ٌذاری ٔسالتمیٓ  رفغ ٔٛا٘غ ٚ ٔحسٚزیتثٝ : آسازسبسی

 . ذبرجی اضبرٜ زارز

 

ثالٝ  )یه زارایالی ابیالٝ   رثب، ٚجٛز جٌّٛیزی اس ریسه، تسٟیٓ سٛز ٚ تمسیٓ : اسالٔیظٟٛر ٔبِی 

، جٌّٛیزی اس ایجبز ضزایط ػسْ اطٕیٙبٖ ٚ ٕٔٙٛػیت اس (ػٙٛاٖ اطتٛا٘ٝ ٔبِی ثزای اثشارٞبی ٔبِی

 .لٕبرٞبی حزاْ زر ٔؼبٔالت؛ ٔب٘ٙس اِىُ ٚ ٚجٛز زارایی
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هالی اسالهیظَْر   



 سزهایِپَل ٍ در تاسار ( هثتٌی تز ضزیعت)قزاردادّای اسالهی ضَاتط عوَهی 
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 اصَل هالی اسالهی

اّٞیت، لػس ٚ 
 رضبیت ٔتؼبلسیٗ

ٕٔٙٛػیت اوُ 
 ٔبَ ثٝ ثبطُ

ٕٔٙٛػیت ضزر ٚ  
 ضزار

 ٕٔٙٛػیت غزر

 ٕٔٙٛػیت رثب



ثززاری اس ٔبِی اسالٔی زار٘س زر سٝ تٛاٖ وطٛرٞبیی را وٝ تٕبیُ ثٝ استفبزٜ ٚ ثٟزٜطٛر وّی ٔیثٝ 

 :ثٙسی وززٌزٜٚ زستٝ

ٔب٘ٙس ایالزاٖ،  : ا٘سٞبی لب٘ٛ٘ی ذٛز را ٔجتٙی ثز ضزیؼت ثٙب سبذتٝزار٘س تٕبْ ٘ظبْوطٛرٞبیی وٝ اػالْ ٔی

 (زارای إٞیت سیستٕبتیه. )ػزثستبٖ سؼٛزی ٚ سٛزاٖ

ْٔب٘ٙس ثحزیٗ، ٔبِشی، ا٘سٚ٘شی ٚ : ثز٘سٞبی لب٘ٛ٘ی ٔجتٙی ثز ضزیؼت ثٟزٜ ٔیوطٛرٞبیی وٝ ٘سجتبً اس ٘ظب

 (زارای إٞیت ثبِمٜٛ ٚ إٞیت سیستٕبتیه ٘سجی. )أبرات ٔتحسٜ ػزثی

ٕٞب٘ٙالس سالٍٙباٛر،   : وٙٙالس ٚ وطٛرٞبیی وٝ اس ٘ظبْ لب٘ٛ٘ی ضزیؼت زر ٔمزرات ٚ لٛا٘یٗ ذٛز استفبزٜ ٕ٘ی

 (زارای وٕتزیٗ إٞیت. )اٍّ٘ستبٖ ٚ آٔزیىب
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 تاسارّای هالی اسالهی جْاى



 تاسارّای هالی اسالهی جْاى

 إٞیت سیستٕبتیهزارای             ٔستثبِمٜٛ ٕٞبًٞٙ ثب رضس ٔیبٖزارای إٞیت              زارای وٕتزیٗ إٞیت  
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زر ایٗ ٌشارش سٔب٘ی وٝ ٔی ٌٛییٓ یه ثرص ٔبِی اسالٔی زارای إٞیت سیستٕبتیه است ٔٙظٛر ایٗ اسالت والٝ والُ    

زرغس اس وُ زارایی  5زرغس اس وُ زارایی ٞبی ٔبِیِ زاذُ آٖ وطٛر ٚ یب حسالُ 15زارایی ٞبی اسالٔی آٖ وطٛر ثیص اس 

 (IFSB ،2015گضاسؽ ). زر جٟبٖ را زر ثز زارز( ٔجتٙی ثز ضزیؼت)ٞبی ٔبِی اسالٔی 

Source: Islamic financial services stability report industry, Islamic financial services board, May, 2015. 



 تَسعِ صٌعت خذهات ٍ تاسارّای هالی اسالهی

 تاًکیّای دارایی هٌطقِ جغزافیایی

 (دالس هیلیبسد)

صکَک 
 هٌتطزضذُ

 (دالس هیلیبسد)
 

ّای ّای صٌذٍقدارایی
 سزهایِ

 (دالس هیلیبسد)
 

هطارکت در 
 تکافل

 (دالس هیلیبسد)
 

 9/3 2/23 4/188 8/203 آسیا

 9 5/33 5/95 2/564 حاضیِ خلیج فارس

MENA (  بٍ جس
کشًرَبی حبشیٍ خلیج  

 (فبرض

7/633 1/0 3/0 7/7 

 6/0 8/1 3/1 1/20 آفزیقا

سایز کطَرّای 
 جْاى

4/54 4/9 17 3/0 

MENA : ِخبٍسهیبًِ ٍ ؿوبل آفشیمب هٌطم 
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Source: Regulatory authorities, Bloomberg, Zawya, central banks, individual institutions, corporate communications, IFIS, 

The Banker, KFHR 



 جْاىاسالهی در صٌعت هالی گًَاگًَی طیف خذهات هالی 

-اطالعخذهات 

ّای رساًِرساًی، 

 ّاجوعی ٍ اًجوي

 

، تزتیت آهَسش

 ٍ پژٍّص

هطاٍرُ قاًًَی،  

ٍ  تجاری

هَضَعات هزتثط 

 ضزیعتتا 

 

رتثِ هَسسات 

 سٌجی

ّای سْام تَرس

ٍ کاالیی، هزاکش 

 هالی ًَیي

دٍجًَش، 

FTSE،NSCI، 

 تاهپسَى رٍیتزس  

مراکس  ي  َبداوشگبٌ

، KFH)تحقیقبتی 

IBFIM ،

INCEIF) 

KPMG ،E&Y ،

PwC ،Deloitte ،

Yasaar ،Amanie 

IIRA ،Moody’s ،

S&P ،Fitch ،

RAM 

BSAS ،IIFM ،

IILM ،MIFC ،

DIFC 
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Prospects and challenges in the development of Islamic finance, Islamic Financial Services Board, 2014. 



 تاسارّای هالی اسالهی

ٞب  ٞبی ٔطبثمت ثب ضزیؼت زر آٖثبسار سٟبْ اسالٔی وٝ ضبذع

 زیسٜ ضسٜ است

 غىٛن یب اٚراق لزضٝ اسالٔی

 ٌذاری اسالٔیٞبی سزٔبیٝغٙسٚق
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. ا٘سٞبی ٔبِی ٘ٛیٗ ز٘یب اس آِٖ ذٛز وززٜ٘ظبْثیٗ تزیٗ ٘زخ رضس را سزیغثبسارٞبی ٔبِی اسالٔی طی سبَ ٞبی اذیز 

ٔٙساٖ ثسیبری را اس سزاسز جٟبٖ ثٝ سٕت ذٛز جذة ٚ ثٝ ٔزٚر سٔبٖ ٌذاراٖ ٚ ػاللٝثبسارٞبی ٔبِی اسالٔی سزٔبیٝ

 . ثٝ ا٘ساسٜ ثبسار ٚ ػٕك ٔبِی ذٛز اضبفٝ وززٜ است

ثٝ طٛر وّی  

ثبسارٞبی ٔبِی  

اسالٔی اس سٝ  

ثرص اغّی تطىیُ 

ٌشارش  )ا٘س ضسٜ 

IFSB ،2015  :) 

Source: Islamic financial services stability report industry, Islamic financial services board, May, 2015. 



 هزاتحِ

 استصٌاع
 (سفارش ساخت)

 اجارُ

 هطارکت

 هضارتِ

 اوًاع صکًك

 سلف

هطارکت  
 کاٌّذُ
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 اوًاع صکًك



 صکَک

ٔیّیٖٛ 750ٔیّیٖٛ یٛرٚ، أبرات  200ٔیّیٖٛ اٛ٘س ، ِٛوشأجٛري 200وطٛر اٍّ٘ستبٖ ثٝ تٟٙبیی  2014زرسبَ 

، IFSBگزضاسؽ  ). ا٘سٔیّیٖٛ زالر ا٘ٛاع غىٛن ٔٙتطز وزز500ٜٔیّیبرز زالر ٚ آفزیمبی جٙٛثی  1زالر، ًٞٙ وًٙ 

2015) 

 ػبل
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Islamic financial services stability report industry, Islamic financial services board, May, 2015 



ِ ای اساس هٌتطزضذُ در جْاى تز کل صکَک  2014تا  2001سال  اس تخص تٌذی هٌطق  

 آسیب ٚ ضزق زٚر

22% 

ذبٚرٔیب٘ٝ ٚ حٛسٜ  

 ذّیج فبرط

66% 

 آفزیمب

9% 

 ارٚاب ٚ غیزٜ

3% 
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Source: KFH Research Ltd, Islamic Finance Outlook 2014, January 2014. 



 کطَرّای هختلفهیشاى اًتطار صکَک در 

 هبلضی
67% 

 ػشثؼتبى
12% 

 اًذًٍضی
 اهبسات 4%

4% 
 لطش

 تشویِ 4%
3% 

 ثحشیي
1% 

 ٌّگ وٌگ
1% 

 ػبیش
4% 

Other 
6% 
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Islamic financial services stability report industry, Islamic financial services board, May, 2015 



 تخص ّای هختلف اقتصادیصکَک در اًتطار 

 دٍلت
60% 

 خذهبت هبلی
21% 

 ًیشٍ
7% 

 هؼىي
4% 

 ػبخت
2% 

 حول ٍ ًمل
1% 

 ػبیش
 استجبطبت 2%

1% 

 وـبٍسصی
1% 

 ػالهت
1% 

 خشدُ فشٍؿی
0% 

 ًفت ٍ گبص
 آهَصؽ 0%

0% 

Other 
2% 
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Islamic financial services stability report industry, Islamic financial services board, May, 2015 



 هٌتطزکٌٌذُّای خصَصی ٍ دٍلتی کطَرّای رًٍذ اًتطار صکَک در تخص
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 ًام صکَک
هیشاى اًتطار  

 (هیلیَى دالر)
ًَع 

 هٌتطزکٌٌذُ
 رتثِ اعتثاری (سال)هذت سهاى 

Al Hilal Bank Tier 1 Sukūk 500 دائوی خصَصی A + / (Fitch) 

Damac Sukūk 650 5 خصَصی BB / (S&P) 

Turkiye Finans 500 5 خصَصی BBB / (Fitch) 

Dar Al Arkan Sukūk 400 5 خصَصی B + / (S&P) 

Luxembourg Sovereign 271.7 5 دٍلتی AAA / (S&P, Moody’s, 

Fitch) 

Hong Kong Sovereign 1000 5 دٍلتی AAA / (S&P) 

Goldman Sachs 500 5 خصَصی A / (Fitch) 

DIP Sukūk Limited 300 5 خصَصی BB / (S&P) 

UK Sovereign Sukūk 339.5 5 دٍلتی AAA / (S&P) 

South Africa Sovereign 500 5.5 دٍلتی Baa1 / (Moody’s) 

Investment Corp. of Dubai 700 تذٍى رتثِ 6 ضثِ دٍلتی 

Emaar Malls Group 750 10 خصَصی BBB - / (S&P) 

Saudi Telecom Sukūk 533.2 10 خصَصی A1 / (Moody’s) 

Indonesia Sovereign 1500 10 دٍلتی BBB - / (S&P) 

Emirate of Sharjah 750 10 دٍلتی A / (S&P) 

Dubai DOF Sukūk 750 17 تذٍى رتثِ 15 دٍلتی 



 ایزاىدر صکَک اًَاع اًتطار 
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 (ریبَٔیّیٖٛ )اٚراق ٔجّغ  تؼساز ٘بضز رزیف

 38,431,763 24 اٚراق ٔطبروت 1

 26,716,649 26 غىٛن اجبرٜ 2

 2,001,306 4 ٔزاثحٝغىٛن  3

 1,629,314 1 غىٛن استػٙبع 4

 7,100,000 8 سّف غىٛن 5

 75,879,032 63 جٕغ



 تبرید ا٘تطبر زارایی ٔجٙبی ا٘تطبر اٚراق اٚراق ا٘ٛع ثب٘ی  رزیف
 ٔجّغ ا٘تطبر

 (ٔیّیٖٛ ریبَ)

 (اجبرٜ) (ذبظسٟبٔی )ٔبٞبٖ ضزوت ٞٛاایٕبیی  1
 Airbusٞٛاایٕبی یه فزٚ٘س 

300 
1389/12/21 291،500 

 1،000،000 1390/03/28 ثبة سبذتٕبٖ 8 (اجبرٜ) (ػبْسٟبٔی )سبٔبٖ ثب٘ه  2

3 
سٟبٔی )ضزوت ٔسیزیت سزٔبیٝ ٌذاری أیس 

 (ػبْ
 1،087،000 1390/05/25 لطؼٝ سٔیٗ 3 (اجبرٜ)

 914،250 1390/06/01 فزٚ٘س ٞٛاایٕب 4 (اجبرٜ) (سٟبٔی ذبظ)ضزوت ٞٛاایٕبیی ٔبٞبٖ  4

5 
سٟبٔی )ضزوت لطبرٞبی ٔسبفزی ٚ ثبری جٛابر 

 (ذبظ
 (اجبرٜ)

ٚاٌٗ ٔسبفزی ٚ  30ٚاٌٗ ثبری،  261
 ٚاٌٗ رستٛراٖ 2

1390/10/18 415،250 

6 
سٟبٔی )ضزوت ٌزٜٚ سزٔبیٝ ٌذاری ٔسىٗ 

 (ػبْ
 238،000 1391/03/17 سبذتٕبٖ زفتز ٔزوشی ضزوت (اجبرٜ)

7 
 ضزوت ِیشیًٙ جبٔغ سیٙب 

 (سٟبٔی ذبظ)
 100،000 1391/03/27 ثبة ٔغبسٜ 25 (اجبرٜ)

8 
ضزوت ٔسیزیت ازٚصٜ ٞبی ٘یزٌٚبٞی ایزاٖ 

(سٟبٔی ػبْ)  
(اجبرٜ) زستٍبٜ تٛرثیٗ ٘یزٌٚبٜ ٌبسی تٛط 6   1391/03/28 2،000،000 

(ػْبهی ػبم)ؿشوت گشٍُ كٌؼتی ثَتبى  9 (هشاثحِ)   301،306 1391/12/26 هَاد اٍلیِ ثِ هٌظَس تَلیذ آثگشهىي 

(ػْبهی ػبم)ؿشوت لیضیٌگ سایبى ػبیپب  10 (اجبسُ)  دػتگبُ آپبستوبى 3   1392/01/28 227،865 

(ػْبهی ػبم)ؿشوت ًفت پبسع  11  
 

(اجبسُ)  
 1،040،000 1392/02/07 ثخـی اص هبؿیي آالت ٍ تجْیضات تَلیذی
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 صکَک هٌتطز ضذُ در ایزاى



 تبرید ا٘تطبر زارایی ٔجٙبی ا٘تطبر اٚراق ٘ٛع اٚراق ثب٘ی  رزیف
 ٔجّغ ا٘تطبر

(ٔیّیٖٛ ریبَ)  

12 
ػْبهی )ؿشوت هؼذًی ٍ كٌؼتی چبدسهلَ 

(ػبم  
(اجبسُ)  

هبؿیي آالت ٍ تجْیضات خط پٌجن تَلیذ وٌؼبًتشُ ػٌگ 

 آّي
1392/07/09 1،500،000 

13 
ؿشوت هذیشیت پشٍطُ ّبی ًیشٍگبّی ایشاى 

(ػْبهی ػبم)  
(اجبسُ)  1،970،000 1392/07/29 ثخـی اص هبؿیي آالت ٍ تجْیضات ًیشٍگبُ گبصی تَع 

14 
ػْبهی )ؿشوت ٍاػپبسی ػپْش كبدسات 

(خبف  
دػتگبُ آپبستوبى تجبسی 1دػتگبُ آپبستوبى اداسی ٍ  20 (اجبسُ)  1392/09/12 400،000 

15 
ػْبهی )ؿشوت خذهبت استجبطی سایتل 

 (خبف
 (اجبسُ)

لطؼِ تجْیضات فٌی ػبیت ّبی ؿجىِ هَثبیل ًؼل  1275

 ػَم
1392/10/22 3،000،000 

(ػْبهی ػبم)ؿشوت گلَوَصاى  16 خـه رسّت (هشاثحِ)   1392/12/24 200،000 

(ػْبهی خبف)ؿشوت داًبپتشٍسیگ ویؾ  17 ثخبس اػت 2000دػتگبُ دول حفبسی خـىی 2 (اجبسُ)   1392/12/24 775،000 

18 
ؿشوت تَلیذات پتشٍؿیوی لبئذ ثلیش 

(ػْبهی ػبم)  
 (اجبسُ)

 200 تَلیذ گشاًَل  ٍ یىذػتگبُ ٍاحذ 100یىذػتگبُ ٍاحذ 

 تَلیذ پَدس
1393/02/28 500،000 

(ػْبهی ػبم)ؿشوت گشٍُ كٌؼتی ثَتبى  19 لطؼِ صهیي 4 (اجبسُ)   1393/04/02 928،600 

20 
پشػپَلیغ  ؿشوت هجتوغ وبؿی ٍ ػٌگ

(ػْبهی خبف)یضد   
 (اجبسُ)

دٍ دػتگبُ ػٌگ ؿىي، دٍ دػتگبُ ثبلویل، ّفت دػتگبُ 

 پشع، ّفت دػتگبُ هبؿیي ثؼتِ ثٌذی
1393/05/28 300،000 
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 صکَک هٌتطز ضذُ در ایزاى



 تبرید ا٘تطبر زارایی ٔجٙبی ا٘تطبر اٚراق ٘ٛع اٚراق ثب٘ی  رزیف
 ٔجّغ ا٘تطبر

(ٔیّیٖٛ ریبَ)  

21 
 ضزوت فٛالز وبٜٚ جٙٛة ویص  

 (سٟبٔی ذبظ)
 (اجبرٜ)

وٛرٜ لٛط اِىتزیىی ٚ ابتیّی، جزثمیُ ٞبی 
 غٙؼتی، سیستٓ غجبر ٌیز

1393/07/02 2،000،000 

 (ٔزاثحٝ) ٔٛتٛر ٍٔب 22
ٔٛاز ٚ وبال ٔطبثك ثب ِیست اػالْ ضسٜ زر  

 لزارزازٞبی تؼٟس فزٚش زارایی ٞب
1393/15/10 1,000,000 

 (اجبرٜ) اتزٚ أیس اسیب 23
ٝ ی ازاری ٚالغ زر تٟزاٖ، یه   ٔجٕٛػ
 HPزستٍبٜ زوُ حفبری ٘فتی ذطىی 

2000 

1393/10/10 529,184 

 (اجبرٜ) 2 رایتُ 24
ٚاحس   1,255تجٟیشات ٔٛجٛز زر 

 Access-Netسبیت ٞبی 
1393/12/18 3،000،000 

(اجبرٜ) ثٙبٌستز وزا٘ٝ 25  
 

 500,000 1394/03/24 ٘فت وٛرٜ

ٔربثزات ایزاٖ  26 (اجبرٜ)   
 

ٔتز ٔزثغ  36,965.2ثٝ ٔسبحت سٔیٗ  1394/04/22 4,500,000 

27 
ضزوت غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ی تٛسؼٝ   

 ّٔی
 استػٙبع

سبذتٕبٟ٘بی غٙؼتی وبرذب٘ٝ وٙسب٘تزٜ ٚ 
تٗ  ٔیّیٖٛ 2.5ٌٙسِٝ ٞزیه ثب ظزفیت 

 ضٟز سٍٙبٖ
1394/09/02 1,629,000 

21 

 صکَک هٌتطز ضذُ در ایزاى



 َبی اظالمیشبخص

، FTSEدٌّذُ ؿبخق ّوچَى دٍجًَض، اػتبًذاسد اًزذپَسص،  ّبی اسائِّب اصػَی ػبصهبىاوٌَى ایي ؿبخقّن 

MSCI  ٍRussell  ِّبی اػزالهی وزِ اص   اٍساق ثْبداس اػالهی ثشای هذیشاى كٌذٍق. سػٌذاطالع ػوَم هیث

 .ثشًذ، جزاة ّؼتٌذّبی هجتٌی ثش ؿشیؼت ثْشُ هیسٍؽ

22 



 در ایزاىّای سزهایِ گذاری صٌذٍق

ِ گذاری  ًَع صٌذٍق سزهای

 (ریالهیلیَى )ارسش 

 93پبیبن ظبل  92پبیبن ظبل  91پبیبن ظبل 
مبٌ آببن ظبل پبیبن 

94 

کل صٌذٍق ّای سزهایِ 
 گذاری در سْام

1,477,124 8,618,443 11,225,537 13,930,059 

کل صٌذٍق ّای سزهایِ 
 گذاری

24,354,257 39,787,483 70,114,058 313,202,666 

 ٌشارش ٔبٞب٘ٝ ػّٕىزز غٙسٚق ٞبی سزٔبیٝ ٌذاری تٛسط سبسٔبٖ ثٛرط ٚ اٚراق ثٟبزار: ٔٙجغ 23



 تزکیة جْاًی دارایی ّای هالی اسالهی

80% 

15% 

4% 
1% 

20% 

 ثبًىذاسی اػالهی

 كىَن

كٌذٍق ػشهبیِ گزاسی هـتشن 
 اػالهی

 تىبفل
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 ّای جْاى اسالم  تزتزیي تَرس

 سال تاسیس ًام تَرس ًواد تَرس کطَر

 1960 بًرظب مبلسی KLCI هالشی

 1989 بًرض اوديوسی JKSE اًذًٍشی

 1993 تدايل TASI عزتستاى

 1985 بًرض اظتبوبًل XU100 تزکیِ

 DSM قطز
ببزار ايراق بُبدار 

 ديحٍ
1997 

 1967 بًرض تُران TSE ایزاى

 1962 بًرض کًیت KWSE کَیت

 ADX اهارات هتحذُ عزتی
بًرض ايراق بُبدار 

 ابًظبی
2000 

 1998 بًرض مصر EGX30 هصز

 1949 بًرض کراچی KSE پاکستاى

 1988 بًرض معقط MSI عواى

 ( 2013ػػٕت ابضب ٚ ٔیزآذٛر، ) 25



 تَرس اٍراق تْادار تْزاى

 (تبوٖٙٛ – 1384) (1383 –1368)    (1367 –1358) (1357 –1346)

زٚرٜ 
  اَٚ

زٚرٜ 
 زْٚ 

زٚرٜ 
 سْٛ

زٚرٜ  
 چٟبرْ  
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 (تب کىًن 1384)ديرٌ چُبرم 

 .  اجزاییٞبی ضٕب٘ت    ٚ ٟ٘بزسبسی     اثشارسبسی، ،    ٘ظبرت ٚ اجزاتفىیه 

 :تٛاٖ ثٝ ٔٛارز سیز اضبرٜ ٕ٘ٛزجّٕٝ سبیز رٚیسازٞبی اسبسی ایٗ زٚرٜ ٔیاس 

 ٖتػٛیت لبٖ٘ٛ ثبسار اٚراق ثٟبزار جٕٟٛری اسالٔی ایزا 

 ُضٛرای ػبِی ثٛرط ٚ اٚراق ثٟبزارتطىی 

تطىیُ سبسٔبٖ ثٛرط ٚ اٚراق ثٟبزار 

 ٖ(سٟبٔی ػبْ)تطىیُ ثٛرط اٚراق ثٟبزار تٟزا 

 ٌٜٛذاری ٔزوشی اٚراق ثٟبزار ٚ تسٛیٝ ٚج ٜ  (سٟبٔی ػبْ)تطىیُ ضزوت سپزز

 ٖ(سٟبٔی ػبْ)تطىیُ ضزوت ثٛرط وبالی ایزا 

 ٖ(سٟبٔی ػبْ)تطىیُ ضزوت فزاثٛرط ایزا 

 ٖ(سٟبٔی ػبْ)تطىیُ ضزوت ثٛرط ا٘زصی ایزا 

27 



اسالهیٍ هطالعِ ضزیعت در ًظام هالی کٌٌذُ الوللی تٌظینًْادّای تیي  

1 

َیئت خدمبت  

 مبلی اظالمی

 

2 3 

The Islamic 

Financial 

Services Board 

(IFSB) 

المللی آکبدمی بیه

 فقٍ اظالمی جدٌ

International Islamic 

Fiqh Academy 

Jeddah (IIFA) 

ظبزمبن حعببداری ي  

حعببرظی وُبدَبی مبلی  

 اظالمی

Accounting and 

Auditing Organization 

for Islamic Financial 

Institutions (AAOIFI) 
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کٌٌذُ ٍ هطالعِ ضزیعت در ًظام هالی اسالهیالوللی تٌظینًْادّای تیي  

4 5 6 

المللی مبلی مرکس بیه

 اظالمی مبلسی

The Malaysia 

International Islamic 

Financial Center 

(MIFC) 

المللی  آکبدمی پصيَشی بیه

 شریعت برای مبلی اظالمی

International Shariah 

Research Academy 

for Islamic Finance 

(ISRA) 

المللی ببزار مبلی بیه 

 اظالمی

The International 

Islamic Financial 

Market 

7 

المللی آشاوط بیه

 بىدی اظالمیرتبٍ

The Islamic 

International Rating 

Agency (IIRA) 
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 اسالهی  در حَسُ ضزیعت در ًظام هالی الوللی گیزی ًْادّای فعال تیيسیز ضکل

30 

1983 2001 2005 2010

1975 1991 2002 2008

آوبزٔی ثیٗ إِّّی فمٝ اسالٔی )جسٜ(

 ُ هطبلؼِ هؼبیل هبلی حبل حبضش اص دیذگب

ُ حلی ثشای تطبثك ثبؿشیؼت ؿشیؼت ٍ یبفتي سا

ٔبٖ حسبثساری ٚ حسبثزسی  سبس

ثزای ٔٛسسبت ٔبِی اسالٔی )ثحزیٗ(

اساِئ خذهبت حؼبثذاسی، حؼبثشػی، حبوویت 

ؿشوتی، اخالق ٍ اػتبًذاسدّبی ؿشیؼت ثشای 

كٌؼت ٍ هَػؼبت هبلی اػالهی

ٔطبٚرٜ ػٕٛٔی ثٝ ثب٘ه ٞب ٚ 

ٔٛسسبت ٔبِی اسالٔی )ثحزیٗ(

جَد كٌؼت هبلی اػالهی ثب  حوبیت ٍ ْث

اػتفبدُ اص اطالػبت، سػبًِ ّبی جوؼی ٍ 

ُ ٍ تَػؼِ  فؼبلیت ّبی تحمیك ٍ تَػؼِ، هـبٍس

هٌبثغ اًؼبًی

ٔزوش اسالٔی ثیٗ إِّّی )ٔبِشی(

سفغ اختالفبت هبلی ٍ تجبسی

آوبزٔی ثیٗ إِّّی تحمیمبت ضزیؼت 

ثزای ٔبِی اسالٔی )ٔبِشی(

ُ ؿشیؼت ٍ  تَػؼِ تحمیمبت وبسثشدی دس حَص

هبلی اػالهی

ضزوت ٔسیزیت ٘مسیٍٙی اسالٔی ثیٗ 

إِّّی )ٔبِشی(

ُ هذت هطبثك ثب  ػبخت اثضاسّبی هبلی وَتب

ؿشیؼت ثِ هٌظَس تؼْیل هذیشیت وبسای 

گی ثیي الوللی ًمذٌی

ٞیئت ذسٔبت ٔبِی اسالٔی )وٛاالالٔپٛر ٔبِشی(

استمب ٍ افضایؾ هطلَثیت ثجبت كٌؼت هبلی اػالهی اصطشیك 

اػتبًذاسدّبی جْبًی ٍ تذٍیي اكَل

ثبسار ٔبِی اسالٔی ثیٗ إِّّی )ثحزیٗ(

هتوشوض ثش اػتبًذاسدػبصی هحلَالت هبلی، هؼتٌذػبصی ٍ 

طِ اػت فشآیٌذّبی هشَث

ٔٛسسٝ رتجٝ ثٙسی اسالٔی ثیٗ 

إِّّی )ثحزیٗ(

هـبسوت دس كٌؼت هبلی اػالهی ثِ هٌظَس 

ًب  ؿٌبػبًذى اثؼبد آى ثِ ػٌَاى هَػؼبت تَا

ٍ لَی هلی ٍ ثیي الوللی، تذٍیي 

اػتبًذاسدّبی افـب ٍ ؿفبفیت

ثب٘ه تٛسؼٝ اسالٔی )ػزثستبٖ(

بدّبی تخللی ػبصهبى وٌفشاًغ  اص ًْ

اػالهی اػت وِ ّذف آى تؼشیغ تَػؼِ 

التلبدی ٍ اجتوبػی وـَسّبی ػضَ هطبثك ثب 

اكَل ؿشیؼت

Source: GIFF Report 2012  



 کویتِ فقْی در ایزاى

8 

کمیتٍ فقُی ظبزمبن 

بًرض ي ايراق بُبدار 

(ایران)  

 :وویتٍِظبیف ٍ اختیبسات ایي 
اثضاسّبی هبلی جذیذ پیـٌْبدی ثشای اػزتفبدُ دس ثزَسع ّزب ٍ    اسصیبثی •

 فمْیثبصاسّبی خبسج اص ثَسع اص دیذگبُ 
ُ حلْبی ثشسػی •  هٌبػتؿجْبت فمْی دس هَسد اثضاسّبی هبلی ٍ اسائِ سا
ِ هٌظَس اطویٌبى اص حؼي اجشای اسصیبثی • اثضاسّبی هبلی دس همبم ػول ث

 آًْب
اثضاسّبی هبلی اػالهی ثشای ثبصاس ػشهبیِ وـَس ٍ پیـٌْبد آى طشاحی •

 ػبصهبىثِ ّیئت هذیشُ 
ِ ّب ٍ ؿَساّبی هـبثِ دس ػبیش ػبصهبى ّبی داخلزی ٍ  ّوىبسی • ثب وویت

 خبسجی
ِ ّبی آهَصؿی ٍ اًتـبسات ػلوزی  ّوىبسی • دس تَػؼِ ٍ گؼتشؽ ثشًبه

 اػالهیدس صهیٌِ هبلی 
 دس ثشگضاسی ًـؼت ّبی ػلوی دس صهیٌِ هبلی اػالهی  ّوىبسی •
 ػشهبیِاثؼبد فمْی هؼبئل ثبصاس ثشسػی •
 ػبیش هَاسد اسجبػی ػبصهبى دس ساػتبی هأهَسیت وویتِاًجبم •
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 چبرچًة قبوًوی ي مقرراتی

تَػط ثبًه جْبًی اًجبم ؿذ، ثشخی ػَاهل هؼیي ثزِ ػٌزَاى    2004تحمیمی وِ دس ػبل ثشاػبع  
 :دسساػتبی تَػؼِ چبسچَة لبًًَی ٍ همشساتی هبلی اػالهی هـخق ؿذًذهبًغ  

ًَِّبی اجشایی اًجبم ؿذُ ٍاگشایی ثیي  پبساداین هبلی اػالهی، هفبّین آى ٍ الذاهبتی وِ دس ثؼیبسی اص ًو
 .اػت

 وٌٌزذ تطجیزك   هبلی اػالهی ثبیذ خَد سا ثب هحیط ػولیبتی هبلی غیشاػالهی وِ ثب آى سلبثت هزی هَػؼبت
دٌّذ، اهب اغلت، دػتشػی الصم ثشای اػتفبدُ اص اثضاسّبی هٌبػزت جْزت هزذیشیت ًمزذیٌگی سا دس اختیزبس      

 .ًذاسًذ

 ّبی ؿشیؼتی فؼبل دس هَػؼبت هبلی اػالهی تحت فـبسّبی سلبثتی هَجَد دس ثزبصاس ثزب   اص ّیئتّشوذام
 .دٌّذؿًَذ تب فؼبلیت آى هَػؼِ سا ؿىل داخلی تشویت هی( ثؼضبً غیشاػالهی)لَاًیي هتؼبسف 

 ثؼیبسی اص هَاسد، هَػؼبت هبلی اػالهی ّوچٌبى ًیبصداسًذ تب خَد سا ثب همزشسات ٍضزغ ؿزذُ دس ًظزبم     دس
ّزبی فؼبلیزت   هبلی غیشاػالهی هطبثمت دٌّذ ٍ اص اػتبًذاسدّبی حؼبثذاسی وِ هوىزي اػزت ثزب ٍیظگزی    

 .   تجبسی هخلَف ثِ خَد وبهالً ّوخَاًی ًذاؿتِ ثبؿٌذ اػتفبدُ ًوبیٌذ
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 ٍ اثزتخص کاراالسم جْت ساخت چارچَب قاًًَی ٍ هقزراتی  ٍ هَلفِ ّای  اقذاهات

 

  

آٍسی وِ اص لجل ثِ طَس ؿفبف، ثبثجبت ٍ هؼتحىن اًتـبسیبفتِ ثبؿٌذتذٍیي همشسات لبًًَی الضام. 
چبسچَة لبًًَی هـخلی ثِ هٌظَس تؼبهل ثب ًظبم هبلی اػالهی ثِ طَس خبف. 

ثشلشاسی هحیطی هؼتؼذ ثِ هٌظَس تؼْیل ٍ تجْیض تَػؼِ كٌؼت هبلی اػالهی. 

تذٍیي ًظبهی وبسا ٍ ؿفبف جْت حفظ لَام ٍ اػتحىبم لشاسدادّبی هبلی اػالهی. 

ٍجَد ًْبدی لبثل اػتوبد ٍ هؼتجش ثشای حل لبًًَی اختالفبت ًبؿی اص هؼبهالت دس ثبصاسّبی 

 .هبلی اػالهی 

وٌٌذُ اص خذهبت هبلی اػالهیًظبم هبلیبتی هٌبػت ٍ حوبیت. 

33 

Source: Islamic financial services stability report industry, Islamic financial services board, May, 2015 



 (هذل پیطٌْادی کطَر هالشی)چارچَب حاکویت ضزیعت در هَسسات هالی اسالهی 
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 ساسٍکار طزاحی ٍ تصَیة اتشارّای هالی اسالهی در ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْادار ایزاى

دّزذ،  اص آًىِ وویتِ وبسؿٌبػی هشوض پظٍّؾ، تَػؼِ ٍ هطبلؼبت اػزالهی پیـزٌْبد خزَد سا اسائزِ هزی     پغ 

وویتِ فمْی ػبصهبى الذام ثِ ثشسػی اثؼبد ؿشػی پیـٌْبد هزوَس ًوَدُ ٍ پزغ اص تبییزذ، هَضزَع سا جْزت     

ثِ هَجت هبدُ . ًوبیذتلَیت ثِ ّیئت هذیشُ ػبصهبى ٍ ػپغ ؿَسای ػبلی ثَسع ٍ اٍساق ثْبداس اسػبل هی

7   ِ وزبسگیشی اثضاسّزبی   لبًَى ثبصاس اٍساق ثْبداس جوَْسی اػالهی ایشاى یىی اص ٍظبیف ػبصهبى پیـزٌْبد ثز

دػزتَسالؼول اجشایزی   اػت، دسًْبیزت  هبلی جذیذ دس ثبصاس اٍساق ثْبداس ثِ ؿَسای ػبلی ثَسع ٍ اٍساق ثْبداس 

. گشدداثضاسّبی هبلی دس ّیئت هذیشُ ػبصهبى تلَیت گشدیذُ ٍ ثِ هٌظَس اجشا ثِ ًْبدّبی هشثَطِ اثالؽ هی

جلؼِ دس خلزَف ثشسػزی اثؼزبد فمْزی ٍ      112تبوٌَى وویتِ فمْی ػبصهبى ثَسع ٍ اٍساق ثْبداس ثیؾ اص 

تزَاى ثزِ   هزی وزِ  ( 1394ثشاػزبع گزضاسؽ هلزَثبت وویتزِ فمْزی،      )ؿشػی اًَاع اثضاسّبی هبلی ثشگضاس ًوزَدُ اػزت   

ّزبی صهزیي ٍ   هَضَػبتی اص لجیل ثشسػی فمْی اًَاع اثضاس هـتمِ، ثشسػی فمْزی اًزَاع كزىَن، كزٌذٍق    

 . ػبختوبى ٍ ثشسػی فمْی فشٍؽ اػتمشاضی ػْبم اؿبسُ ًوَد

35 



 عَاهل هحزک رضذ هالی اسالهی در آیٌذُ

    ِسؿذ التلبدی پبیزذاس وـزَسّبی حبؿزی
خلیج فبسع ٍ اداهِ داؿتي وؼت دسآهذ اص 

 اًشطیفشٍؽ 

 

  تمبضززب ثززشای ػززشهبیِ گزززاسی اص ػززَی
 هؼلوبًبى

 

   ٍجززَد اهىبًززبت ثززبلمَُ دس ًظززبم هززبلی
 اػالهی

ٞبی  ٔحزن
ٔبِی  
 اسالٔی

رضس 
ٔؼبٔالت  
 فزأزسی

تسٟیٓ 
 ریسه 

رضس 
جٕؼیت  
 ٔسّٕب٘بٖ

رضس تمبضبی 
 ٌذاریسزٔبیٝ

اثشارٞبی  
 ٔبِی ٘ٛیٗ

رضس 
التػبزٞبی  
 ٘ٛظٟٛر
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طزاحی اثشارٞبی ٔبِی ٘ٛیٗ ٚ وبرثززی 

ٚ ازأالالٝ ثبثجالالبت رٚ٘الالس تٛسالالؼٝ ای زر 

 ثبسارٞبی ٔبِی اسالٔی

 پیشىُبد

ٞالالبی طزاحالالی ٚ تٛسالالؼٝ سیزسالالبذت

ٔؼالالبٔالتی، فٙالالبٚری )ٔٙبسالالت ٚ والالبرا 

ٞالبی  اطالػبت، ٕٞبٍٞٙی ثیٗ زستٍبٜ

اجزایی، ٌٕزن، ٘ظالبْ ثالب٘ىی، ٘ظالبْ    

 ...( .ٚ ارسی ٚ ٔجبزالت ثیٗ ثب٘ىی 

ٟ٘بزٞبی رتجٝ سٙجی  

 اػتجبری  
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 پیشىُبد

زٞالالی جالالبٔغ ثالالٝ سیسالالتٓ ٌالالشارش
 ٌذاراٖسزٔبیٝ

 حسالالالالالبثساری ٚ اسالالالالالتب٘سارزٞبی
 حسبثزسی

 ٖإِّّی  ٌشارضٍزی تجبری ثیٗسثب 

ٌذاری ٚ طزاحی چبرچٛة لبٖ٘ٛ

 تسٚیٗ ٔمزرات السْ

 ً سالبسی، تٛجالٝ ثالٝ    ِشْٚ آٔٛسش ٚ فزٞٙال

 ٝ ٌالالذاراٖ زر ضالالزایط ٚ ٘یبسٞالالبی سالالزٔبی

 ٜ ٞالالبی طزاحالالی اٚراق، ٕٞالالبٍٞٙی زسالالتٍب

٘ظبرتی زر ا٘تطبر اٚراق، افشایص جالذاثیت  

ریساله ٚ  اثشارٞبی ٔالبِی اسِحالب    سبذتبر 

، ثالالبسزٞی، والالبٞص سٔالالبٖ ا٘تطالالبر اٚراق  

٘مسضٛ٘سٌی، استفبزٜ ثٝ ػٙالٛاٖ تاالبٔیٗ،   

 ٓ ٗ ا٘الساس  زاضتٗ چطال إِّّالی ٚ اغالالح   ثالی

 فزآیٙس ٘ظبرت ضزػی
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 پیشىُبد

ٔطبروت ٔٛسسبت تحمیمبتی ثیٗ  •

 اسالٔیإِّّی ٔبِی 

ٔالحظٝ سّیمٝ ٚ زر٘ظزٌزفتٗ ٘یبس  •

 سزٔبیٝ ٌذاراٖ

تالالالش تٕالالبْ ٟ٘بزٞالالبی فؼالالبَ زر 

٘ظالالبْ ٔالالبِی اسالالالٔی ثالالٝ ٔٙظالالٛر 

زستیبثی ثٝ اغَٛ ٔطالتزن ٔالبِی   

 اسالٔی

ٔالبِی  تبٔیٗ أٙیت ٚ ٔػٛ٘یت تبٔیٗ 

 ٌذاراٖوٙٙسٌبٖ ٚ سزٔبیٝ 

رػبیالالت لبػالالسٜ  -غالالزر ٕٔٙٛػیالالت ) 

 (ضزارالضزر ٚ ال 
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LOGO 

 بب ظپبض
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