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مقایسه روندهاي بانکداري اسالمی در ایران و سایر کشورهاي دنیا
2، امید ترابی1هیرو فارابی

چکیده
هـاي مختلفـی از آن   اي است و تجربهاکنون بانکداري اسالمی، صنعتی کامال شکل گرفتههم

داریم تجربـه بانکـداري اسـالمی و رونـد آن در     در این مقاله ما سعی . در سطح جهان وجود داد
ایران را با برخی کشورهاي اسالمی از جملـه، ترکیـه، عربسـتان، پاکسـتان، بحـرین، انـدونزي و       

هـاي کلیـدي   تحلیلـی بـوده و شـاخص   -صـورت توصـیفی  روش تحقیق به. مالزي مقایسه کنیم
-2013هـاي شده طی سـال اند براي کشورهاي ذکر استخراج شدهIBI4که از سیستم 3عملکرد
هـا و کشـورهاي   اینکه تنوع عملکرد بانکهاي حاصله عالوه بربررسی. مقایسه شده است2008

هـاي مختلـف   کـارگیري شـاخص  کنـد، رونـد بـه   مـی تأییدمختلف در ارائه بانکداري اسالمی را 
انطباق با مفاهیم شریعت را در ایـن  وکارگیري عقود مختلف، کاراییبانکداري اسالمی، اعم از به
.  دهدکشورها به خوبی نشان می

هاي کلیدي عملکرد، مفاهیم شریعت.بانکداري اسالمی، شاخص: واژگان کلیدي
JEL :K00, K22طبقه بندي 
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Torabi@tosan.com) افزاري نگین (توسنهاي نرمسامانهعضو هیئت مدیره و قائم مقام شرکت 2
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مقدمه
ارائه خدمات بانکداري اسالمی در کشورهاي مختلف بر مبناي قوانین و شرایط خاص هـر  

هـاي مختلفـی از   از این رو نبود الگویی واحد در اجراي آن، تجربـه . استکشور صورت گرفته 
در ایـران بـا تصـویب قـانون بانکـداري اسـالمی در سـال        .بانکداري اسالمی را رقم زده است

، نظام بانکداري ملزم به ارائه کلیه عملیات بانکی خود در قالب بانکداري بدون ربـا طـی   1362
.سه سال شد

هـاي کـامالً اسـالمی نوپـا بـا مشـارکت بخـش        بانـک تأسیسراهبرد کشور پاکستان سه 
هـاي اسـالمی، ایجـاد یـک باجـه      عنـوان مکمـل بانـک   هاي تجاري بـه خصوصی، ایجاد بانک

هاي تجاري را بـراي رشـد بانکـداري    مخصوص عملیات بانکداري اسالمی در تمام شعب بانک
هـاي مـالی   صـورت داري اسـالمی انتشار جزئیات عملیـات بانکـ  . اسالمی مورد هدف قرار داد

نیز هدف بانک ملی مالزي بـراي ارائـه بانکـداري اسـالمی در     ) ترازنامه و حساب سود و زیان(
کشورهاي دیگر مانند عربستان سـعودي و ترکیـه نیـز داراي یـک یـا      . بوده است1996سال 

شـریعت و  چند بانک اسالمی در نظام بانکی خود هستند که عملیات بانکی را براساس قوانین
بر مبناي سه اصل تسهیم سود و زیان و اصلی مبتنی بر هزینـه و دسـتمزد و اصـل خـدمات     

.)80-47صص ؛ 1391تقی زاده (ندکنبدون بهره ارائه می
هاي کشورهاي مختلف در زمینـه ارائـه بانکـداري اسـالمی متفـاوت اسـت،       اگر چه تجربه

المی که خـدمات بانکـداري اسـالمی را    هاي کشورهاي اسالمی و غیراسلیکن بسیاري از بانک
هاي یکسانی در زمینه عملکردي خود هستند که امکان مقایسـه  کنند، داراي شاخصارائه می

مطالعـات متعـددي در زمینـه تجـارب بانکـداري      .ها نسبت به یکدیگر را فراهم کرده استآن
:عنوان مثالبه. اسالمی در ایران و جهان انجام شده است

الگوهاي مختلف اجراي بانکـداري اسـالمی را بـا مقایسـه تجربـه      ،)1394(میسمی، حسین
هـاي مـورد   ایران و سایر کشورهاي اسالمی و غیراسالمی مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. بانـک     

بررسی در این تحقیق شامل برهاد مالزي، بانکداري اسالمی سراسري در سـودان، بانـک توسـعه    
اسالمی، بانک الراجحـی عربسـتان، بانـک میـزان پاکسـتان، بانـک اسـالمی اردن از کشـورهاي         

از کشـورهاي غیرمسـلمان   )مالی آمریکـا (الربـا  تأمیناسالمی و بانک اسالمی بریتانیا و مؤسسه 
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هـاي تخصـیص و تجهیـز منـابع     هـا، ابزارهـا و روش  ها از طریق شـیوه ند. مقایسه این بانکهست
هـا در شـیوه اجـراي بانکـداري     ها و مشابهتصورت گرفته است و مواردي را تحت عنوان تفاوت

.)1391،(محرابیعنوان نتایج تحقیق ارائه کرده است.بدون ربا در ایران و سایر کشورها را به
، بانکداري اسالمی را در برخی کشورهاي جهـان و شـیوه   )1391(، خدیجهزادهتقی

اجراي آن را در کشورهاي مختلفی از جمله ایـران، پاکسـتان، بریتانیـا مـورد تحقیـق قـرار داده       
هـا و ایرادهـاي   گیري از تجارب این کشورها، مـواردي را در جهـت کـاهش ابهـام    است و با بهره

.موجود ارائه کرده است
، ساختار بانکداري اسالمی را در کشورهاي اسالمی مورد بررسـی قـرار   )1391(محرابی، لیال 

هـاي  عنوان یک مثـال مـوردي، بـا اسـتفاده از شـاخص     این بررسی کشور مالزي را به. داده است
نتـایج ایـن   .کشور برتر جهان قـرار داده اسـت  142مورد بررسی و مقایسه با مختلف عملکرد

رشد سریع و عملکرد مثبت بانکداري اسالمی را دسـتاورد بانکـداري   است کهبررسی بدین شرح
از منـاطق  عنـوان یکـی  همچنین این کشور را به. مالی اسالمی مالزي عنوان کرده استتأمینو 

هاي آتی مطرح کـرده اسـت کـه الزم اسـت مـورد     کلیدي در صنعت بانکداري براي پیشرفت
محصوالت و خدمات جدید بانکداري اسالمی را بـراي بقـاء و   حمایت گسترده قرار گیرد تا بتواند

).1394(میسمی، صورت مداوم ارائه کندجهانی شدن صنعت بانکداري اسالمی به
هاي موفق بانکداري اسالمی در جهان را بـا مطالعـه مـوردي    تجربه)1391(زاده، علی حسن

عنـوان یکـی از الگوهـایی    مالزي را بهاین محقق کشور . کشور مالزي مورد بررسی قرار داده است
ایـن  . که بانکداري اسالمی را در کنار بانکداري متعارف با موفقیت اجرا کرده، معرفی کرده اسـت 

بررسی در عین ترسیم نحوه عمل در نظـام بانکـداري دوگانـه در مـالزي، بـه ویژگـی بانکـداري        
نیازهـا و همچنـین   نیازها و پسهاي کالن و معرفی پیشاسالمی این کشور با استفاده از شاخص

.)1391زاده، حسن(براي اجراي بانکداري اسالمی پرداخته استموردنیازابزارهاي
تحوالت بانکداري اسـالمی در جهـان و ایـران را در    ). 1389(افشار محمدیان، حسن 

مورد واکـاوي  اي تحت عنوان، سیري در تحوالت بانکداري اسالمی در جهان و ایران مقاله
هـاي بانکـداري اسـالمی    هاي بانکداري ربـوي، ظرفیـت  در این بررسی ویژگی. رار داده استق

هـاي آن بـه تفصـیل    براي مشارکت بیان شده و همچنین بانکداري اسالمی در ایران و ویژگی
.)1389(افشار محمدیان، (تشریح شده است
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، با انجام یک پـژوهش تطبیقـی تحـت عنـوان مطالعـه      )1388(نبی، منوچهر و همکاران 
، بـا اسـتفاده از   )با رویکـرد سـودآوري  (تطبیقی بانکداري اسالمی و متعارف در ایران و مالزي 

ایران و مـالزي بـرآورد کـرده اسـت و     برايهاي سودآوري را هاي اقتصادسنجی، شاخصروش
هـاي ایـن بانـک دانسـته،     زش دارایـی هاي بانکداري مالزي را متـأثر از ار سودآوري در فعالیت

)  1391(بحیرایی و همکاران، . اي براي ایران حاصل نشده استکه چنین نتیجهدرحالی
،هاي آن انجام شـده اسـت  اگرچه مطالعات متنوعی در رابطه با بانکداري اسالمی و تجربه

ی یـک دوره  لیکن امکان مقایسه روند بانکداري اسالمی ایران با برخی کشورهاي اسـالمی طـ  
هـاي  هاي کلیدي عملکـرد از جملـه ویژگـی   هاي مربوط به شاخصمشخص با استفاده از داده

در . هاي موجود صورت نگرفتـه اسـت  برجسته تحقیق حاضر است که در هیچ یک از پژوهش
هـاي شـریعت   این تحقیق عالوه بر ارائه اطالعات مالی هر یک از کشورها در رابطه با شـاخص 

ها و همچنین رتبه هر کشور و روند تغییراتشـان طـی دوره   اي آناي مقایسههاسالمی، نسبت
.مورد بررسی ارائه شده است

روش تحقیق  -1
هـاي کلیـدي   تحلیلی با استفاده از مقایسه شاخص- روش تحقیق در این بررسی توصیفی

یقـات  قحتنـوع ازهشپـژو ایـن  از نظر هـدف، . و مفاهیم کاربردي در بانکداري اسالمی است
و لگـران  لیحتیران، دمـ از اي تواند براي طیف گستردهاز آن میحاصلیج نتاکهکاربردي است 

بـراي مقایسـه تجربـه    . گیـرد هاي بانکداري اسالمی مورد استفاده قـرار مندان به موضوععالقه
هـاي کـارایی، سـودآوري، نقـدینگی     کشورهاي مختلف هفت شاخص کلیدي شامل، شاخص

ها، قراردادهاي اسـالمی و مقاصـد شـریعت مبنـا قـرار      سرمایه، کیفیت داراییوجوه، ریسک و 
بـراي هـر   . داده شده و بر اساس آن روند بانکداري اسالمی در این کشورها بررسی شده اسـت 

در ادامـه  . شرح زیـر اسـت  ها نیز معیارهایی در نظر گرفته شده است که بهیک از این شاخص
.هاي مورد استفاده براي آنها معرفی خواهد شدنسبتهاي نام برده وهر یک از شاخص
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هاي کلیدي عملکردشاخص-2
شاخص کارایی-2-1

آل را طورکلی کارایی مفهومی نسبی است و مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکـرد ایـده  به
در .تر در سه حـوزه مهندسـی، مـدیریت و اقتصـاد مطـرح اسـت      کارایی بیش. دهدنشان می

هـا  اي از وروديهر سازمانی مجموعـه . مفهوم کارایی همان تخصیص بهینه منابع استاقتصاد 
بـراي مثـال شـعب    . کنـد را براي تولید تعدادي خروجی اعم از کاال یا خـدمات اسـتفاده مـی   

را ... انسـانی، امکانـات، فضـا و    هایی همچـون نیـروي   عنوان واحدهاي مشابه وروديها بهبانک
میزان اعطـاي تسـهیالت و میـزان    ها،هایی مانند میزان جذب سپردهخروجیگیرند تاکار میبه

).  1388(احدي و همکاران، .ارائه خدمات را تولید کنند
هـاي  از نسـبت محاسبه کارایی نظام بانکداري اسالمی و مقایسه با کشورهاي مختلفبراي

:زیر در این تحقیق استفاده شده است
نسبت هزینه به درآمد-
هاها به کل دارایینسبت هزینه-
هانسبت درآمد به دارایی-
هاهاي پرسنلی به کل هزینههزینهنسبت -
خدمات بانکداري به کل درآمدنسبت-

شاخص سودآوري-2-2
گیري فعالیت بانـک  سودآوري از اهداف اصلی و اساسی است که معیار و شالوده شکل

عملیـات بانـک   ها و توجهی با کارایی فعالیتدر خور ارتباط . سودآوري، دهدرا تشکیل می
دهنـدگان  و اعتبـار گـذاران دست آوردن درآمد و سود. سـرمایه توانایی بهو عبارت است از دارد

هـا دارنـد. ایـن    عالقه زیادي به ارزیابی سودآوري جاري و آتی یک نهاد مالی و یا شرکت
تـأمین سـود کـافی بـراي    ند هسـت بورخود مجموردنیازها نیز براي جذب سرمایه سازمان

ها سـود  دست آورند. در صورتی که نهادهاي مالی/ شرکتگذاران بهبازده مناسب براي سرمایه
هـا از طریـق   بـراي اجـراي انـواع پـروژه    موردنیـاز کافی تحصیل نکنند، قادر به جذب سرمایه 

هـا در کسـب   توانـایی آن مـدت بـه   دوام و بقاء این نهادها در بلندداران نخواهند بود.سهام
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داران اصـلی بسـتگی   بازده مناسـب بـراي سـهام   تأمیندرآمد براي انجام کلیه تعهدات و 
گیري سودآوري است. لیکن با توجه به اینکـه  دارد. درآمد یا سود خالص تنها معیار اندازه

نسبت به بزرگـی و انـدازه نهادهـا، شـاخص سـودآوري را مـنعکس       توانند این دو معیار نمی
هـا در  شود. ایـن نسـبت  هاي سودآوري استفاده میکنند، براي سنجش کفایت سود از نسبت

هـا را در تحصـیل سـود و    ارزیابی فعالیت عملیاتی بانک مورد استفاده قرار گرفته و میـزان آن 
هـاي سنجد. در این تحقیق از نسـبت گذاري میبازده خالص نسبت به درآمد یا نسبت به سرمایه

:سی و مقایسه سودآوري کشورهاي مورد بررسی استفاده شده استزیر براي برر
ROAنسبت بازدهی به دارایی-الف

ROEنسبت بازدهی به حقوق صاحبان سهام-ب

1پوشش سودنسبت-ج

EPSسود هر سهم -د

گذاريو سرمایهنقدینگی-2-3
هاي مهم و قابـل توجـه بـراي یـک بانـک بـه معنـاي        عنوان یکی از موضوعنقدینگی به

وکـار  ممکن است یک نهاد کسبتوانایی اجراي تعهدات مالی خود در سررسید معین است. 
هـا،  ها و بـدهی دارایی] سررسید[دلیل تطابق نداشتن میان توان مالی داشته باشد، لیکن به

هـا از قبیـل ریسـک    کقادر به ایفاي تعهدات خود نباشد و بانـک را متحمـل برخـی ریسـ    
این موضوع مختص بانکداري متعارف نیست و بانکداري کند.نقدینگی و یا ریسک اعتباري 

تر درگیر کرده است.  علت محدود بودن ابزارهاي کنترل نقدینگی بیشاسالمی را به
هاي مـالی بـا   د نگهداري داراییتوانایی یک بانک اسالمی در فراهم کردن نقدینگی، نیازمن

بـراي  هاي اسالمیبدین منظور، بانک. جایی سریع استقابلیت نقدشوندگی باال و قابلیت جابه
مقداري دارایی را بـه صـورت نقـد یـا بـا سـودآوري کـم        الزم استآلمدیریت نقدینگی ایده

بررسی و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جملـه نقـدینگی،   ، کنترلند که این مستلزمنگهدار
ها و انعطاف پـذیري مـالی و همچنـین تـراکم، تنـوع، زمانبنـدي و کیفیـت        ز بدهیتوان واری

1 Profit Coverage Ratio
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هاي ارزیـابی نقـدینگی در   عنوان نسبتنسبت بهچهاردر این بررسی . ستهاها و بدهیدارایی
:استمقایسه ایران و سایر کشورهاي مورد بررسی به شرح زیر مورد استفاده شده

سپردهنسبت تسهیالت ارائه شده به -اول
هانسبت تسهیالت ارائه شده به دارایی-دوم

گذاري به دارایینسبت پرتفوي سرمایه-سوم
هاي نقدنسبت دارایی-چهارم

ریسک و سرمایه-2-4
سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی الزم براي حفظ سـالمت نظـام بـانکی    

هـاي  سسات اعتباري براي تضمین ثبات و پایداري فعالیـت ؤها و ماست و هر یک از بانک
هـاي خـود   خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجـود در دارایـی  

هاي ها، پوشش زیانسسات مالی و بانکؤ. در واقع کارکرد اصلی سرمایه در مکنندبرقرار 
بـا  ) 2004(عمـر محمـد،   است.هاي اعتباري، عملیاتی و بازار غیرمنتظره ناشی از ریسک

موردنیـاز ها و مؤسسـات مـالی همـواره سـرمایه     توجه به کارکرد سرمایه الزم است بانک
هاي مختلف را مورد ارزیـابی قـرار داده و   براي مقابله با بحران و جلوگیري از بروز ریسک

دهنـد.  هاي مناسب میزان سرمایه را در سطح بهینه قرار در صورت لزوم با اتخاذ سیاست
هـاي انجـام شـده از    گـذاري ها، تسهیالت ارائه شده، سرمایهحقوق صاحبان سهام، دارایی

.1گیرنـد جمله اقالم مهم ترازنامه هستند که در بررسی کفایت سرمایه مورد استفاده قرار مـی 
هاي زیر بـراي مقایسـه کفایـت سـرمایه و ریسـک      این اساس در این تحقیق از نسبتبر

:استورهاي مورد بررسی استفاده شدهایران و سایر کش
نسبت بدهی به دارایی-الف

شرایط شوندگی پایین هستند و در هاي درازمدت و بدون بازدهی مستمر داراي قدرت نقدگذاريسرمایه1
نتیجه خطر فروش کند. در رو میها روبهگذارن براي خروج سپردها را با خطر هجوم سپردهبحرانی بانک

کشاند.ها را به ورشکستگی و توقف مییابد و بانکها به قیمت نازل به شدت افزایش میدارایی
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1نسبت مجموع سرمایه-ب

2نسبت سرمایه بر اساس ریسک-ج

هاکیفیت دارایی-2-5
ها نه تنها در بانکـداري اسـالمی، بلکـه در تمـام     هاي بانکحفظ و باالبردن کیفیت دارایی

هاي به مثابه کاهش سالمت نظام بـانکی و  داراییآور است. زیرا کاهش کیفیت نظام مالی الزام
هاي مختلفی از جمله ریسک نقدینگی، ریسک نکـول و ریسـک اعتبـارات اسـت. از     وز ریسکبر

، شـود هـا مـی  ها و اوراق آنهاي بانک که شامل وامچون بررسی کیفیت داراییهممعیاري رو این
هـاي زیـر   هاي بانک در نسبتآمدها و هزینهکند. درها را فراهم میامکان ارزیابی و مقایسه بانک

:مبناي مقایسه و ارزیابی کیفیت دارایی در این تحقیق است
3نسبت ناخالص مطالبات معوق-الف

4نسبت خالص مطالبات معوق-ب

5ذخیره مطالبات مشکوك الوصول-ج

قراردادهاي اسالمی-2-6
بانکداري رایـج اسـت. بـا ایـن تفـاوت کـه       اهداف بانکداري اسالمی، در واقع همان اهداف 

عملیات و به خصوص معامالت در بانکداري اسالمی براسـاس اصـول و فقـه اسـالمی صـورت      
و پرهیـز از  ترین اصل در بانکداري اسالمی تقسیم سود و زیان حاصل از معاملهمهمپذیرد. می

گارگیري عقود مختلف در ارائه خـدمات  که این اصل با بهپرداخت ربا یا همان بهره پول است
عقودي کـه در اجـراي ایـن اصـل ایفـاي      ترین عمومی. بانکداري اسالمی به اجرا درآمده است

، مشــارکت )بــه امانــت گــذاردن(، ودیعــه )تقســیم ســود(شــامل مضــاربه کننــد، نقــش مــی
شـرط  و اجـازه بـه   ) قرارداد مبتنی بـر قیمـت تمـام شـده    (مرابحه ،)گذاري مشتركسرمایه(

1 Core Capital Ratio
2 Risk-weighted Capital Ratio
3 Gross Impaired Financing Ratio
4 Net Impaired Financing Ratio
5 Financing Loss Coverage
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اکنون غیر از این موارد، عقود و ابزارهاي جدیـد دیگـري   هملیکن.هستند) لیزینگ(تملیک 
نیز در برخی کشورهاي اسالمی از جمله مالزي که پیشرو در این زمینه است، بـا ایـن هـدف    

هـایی کـه در ایـن تحقیـق مبنـاي      تـرین شـاخص  از جمله مهـم . گیرندمورد استفاده قرار می
شایان ذکـر  . انداست در زیر نامبرده شدهموردنظرمقایسه قراردادهاي اسالمی بین کشورهاي 

:باشندمیاست که کلیه این معیارها نسبت به کل تسهیالت اعطا شده 
نسبت تسهیالت فروش اقساطی-الف

نسبت تسهیالت مبتنی بر اجاره-ب
بر فروش آتی (سلف)نسبت تسهیالت مبتنی -ج
نسبت تسهیالت با درآمد ثابت -د

نسبت تسهیالت مبتنی بر کارمزد-هـ
نسبت مشتقات به دارایی-و
العیننسبت تسهیالت بیع-ز

1نسبت تسهیالت بیع ثمن آجل-ح

نسبت تسهیالت تورق  -ط
نسبت تسهیالت مضاربه  -ي
نسبت تسهیال مشارکت مدنی-ك

مقاصد شریعت-2-7
هاي اخالقی، اعـم از رحـم و شـفقت و راهنمـایی،     مقاصد شریعت با هدف گسترش ارزش

طـور کلـی حمایـت دو    ایجاد عدالت، حذف تبعیض و کاهش سختی با ترویج همکـاري و بـه  
)2012(ایدین، .شوندکار گرفته میجانبه از خانواده و جامعه در جوامع اسالمی به
اتفـاق نظـر دارنـد. بـا     اهداف اصلی شـریعت  همه عالمان مقاصد شریعت در رابطه با

عنـوان مثـال   هایی وجود دارد. بهها و مشابهتبندي این اهداف تفاوتوجود این در طبقه

1 Bai Bithman Ajil Financing Ratio
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ابن آشور ذکر کرده است که اهداف خاص شریعت باید شامل حفـظ نظـم، ارتقـاي رفـاه     
حــال در همـان  انسـانی، جلـوگیري از فسـاد، عـدالت و حفـظ ثبـات و سـازگاري باشـد.         

مـدیریت منـافع بـراي حفـظ     الفاسی اهدافی مانند اصالح ذهن انسان، توسعه زمین، و ایالل
بنـدي  نظام امرار معاش، اجراي عدالت و استفاده از منابع طبیعی خدادادي را در طبقهنظم و 

تر از اهداف شریعت نیز توسط ابوزهارا ارائه شده اسـت.  خود قرار داده است. یک تعریف جامع
، برقـراري عـدالت  1)مقاصد را به سه دسته کلی شامل آموزش افـراد (قاعـده فـرد   ناو ای

)2004(عمر محمد، بندي کرده است.طبقه3، ارتقاي رفاه (جلب مصالح)2(اقامه عدل)
عنوان یک شخصیت برجسته اصالح طلب و مورد احترام در قـرن  امام محمد غزالی به

رفـاه مـردم در پـنج دسـته شـامل، حفـظ       یازدهم، مقاصد شـریعت را برمبنـاي ارتقـاي   
ایمان(دین)، نفس، عقل، اعقاب(نسل) و ثروت (مال) عنوان کرده و حفاظت از ایـن پـنج   

داند. همچنین هر گونه صدمه به یکی از این معیارها مورد را خدمت به منافع عمومی می
کند.را علیه منافع عمومی بیان می

د شریعت، ابـزاري کـه بتـوان بـا آن بـه آسـانی       هاي متفاوت براي مقاصبنديوجود دسته
)، 2012کند. حسـین ایـدین بیـدویی (   آور میالزام،دستیابی به این مقاصد را تعیین و نشان داد

سـازي کـرده اسـت. براسـاس ایـن پـژوهش       به اهداف شـریعت در عملکـرد را الگـو   دستیابی 
ضلعی نشـان داده شـود.   دستیایی منطقی به عملکرد متعادل اهداف شریعت باید در یک پنج

مزیت این شیوه نشان دادن این است که ابزار مناسبی براي نشـان دادن مـواردي از سـازمان    
باشد. زیرا در نظر گـرفتن همزمـان عملکـرد همـه بردارهـا بـا هـم        که در تعادل نیستند، می

کـدام  ، در]مؤسسـه [دهـد کـه نهـاد    و مجموع برداري در این نمودار نشان مـی پذیر بودهامکان
است.مقاصد متمرکز شده

این پژوهش، براي بررسی و مقایسه مقاصد شـریعت در بانکـداري اسـالمی، پـنج ضـلعی      
الع در نظر گرفته شده بـراي اجابـت   است. اطمربوط به این صنعت را مورد استفاده قرار داده

هـا و  ملداران، مـدیرعا گـذاران، سـهام  مقاصد شریعت در نظام بـانکی شـامل جامعـه، سـپرده    

1 Tahdhib al-Fard
2 Iqamah al-Adl
3 Jalb al-Maslahah
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).1نمودار شماره (اندصورت زیر محاسبه شدهکارکنان بوده که به
کارگرفته شـده  بهکارکنانهاي پرسنلی به درآمد براي شاخص کارکنان: نسبت هزینه

شود.صورت زیر محاسبه میاست، که درآمد به
گـذاري+ درآمـد حاصـل از ارائـه تسـهیالت+ درآمـد       درآمد حاصل از پرتفوي سرمایه

حاصل از خدمات بانکداري+ دیگر درآمدها= درآمد
ها براي این ضلع مورد اسـتفاده قـرار   ها: نسبت پاداش به درآمد مدیرعاملمدیر عامل
گرفته است. 

گذاران به درآمد  گذاران: درآمد توزیع شده بین سپردهسپرده
ـ     نفع جامعه صـورت مـی  جامعه: کلیه عملیاتی که به ه عنـوان  پـذیرد نسـبت بـه درآمـد، ب

شاخص جامعه در نظر گرفته شده است.  
الحسـنه ارائـه شـده+ هبـه(کمک بـدون عوض)+زکات+مالیات+کمـک بـه        تسهیالت قـرض 

شودهاي ورزشی و اجتماعی= عملیاتی که جامعه از آن منتفع میفعالیت
داران: نسبت سود ساالنه به درآمدسهام

هاي اسالمیهاي کلیدي عملکرد ایران و بانکمقایسه شاخص-3
IBIهاي کلیدي عملکرد با استفاده از نظام جهانی هاي مربوط به شاخصکلیه نسبت

استخراج شده و نتایج آن به شرح زیر است.

شاخص کارایی-3-1
، عالوه )1نمودار شماره (هاي کارایی در ایران، نسبت هزینه به درآمد در بین شاخص

شورها قـرار دارد، طـی دوره مـورد بررسـی بـا      بر اینکه در سطح پایینی نسبت به سایر ک
ترین میزان این نسبت مربوط بـه کشـورهاي بحـرین،    بیش. کاهش نیز همراه بوده است

1.پاکستان و اندونزي است

خوبی قابل مشاهده ها، روند تغییرات در ایران، در این تصویر بهبا توجه به متفاوت بودن مقیاس این نسبت1
ها در یک تصویر کشور است، ناگزیر به ارائه همزمان آن7. لیکن چون هدف از این بررسی مقاسه روند نیست

خوبی گویاي توضیحات متن است.به1هستیم. تصاویر مربوط به نمایش روند تغییرات ایران در پیوست 
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نسبت هزینه به درآمد:1نمودار شماره 

هـایی  ، در ایران بـا نوسـان  )2نمودار شماره(ها به دارایی بانک همچنین نسبت هزینه
تـرین میـزان   در سایر موارد بیش. بوده و طی دو سال اخیر روند ثابتی داشته استهمراه 

این نسبت مربوط به پاکستان و بحرین و پس از آن عربستان سـعودي بـوده و ایـران در    
تـوان گفـت تخصـیص منـابع و     در رابطه با این نسبت مـی . استرتبه چهارم قرار گرفته 

ن نـرخ اسـت و پـس از مـالزي ترکیـه و ایـران نـرخ        تـری ها در کشور مالزي با کمدارایی
.  تخصیص پایینی دارند

نسبت هزینه به کل دارایی:2نمودار شماره 

ها در ایـران، طـی   مبین این موضوع است که اگرچه نسبت درآمد به دارایی3نمودار شماره 
تـرین میـزان   بـیش رو بوده است، نسبت به سـایر کشـورها  هایی روبهدوره مورد بررسی با نوسان
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تـرین میـزان بـه مـالزي و پـس از آن      هـا را دارا بـوده و کـم   درآمد کسب شده نسبت به دارایی
.پاکستان تعلق دارد

هانسبت درآمد به دارایی: 3نمودار شماره 

هاي بانک، ایران در عین اینکه طی دوره مورد بررسـی بـا افـزایش هزینـه     از بین کلیه هزینه
ترین هزینه را در مقایسه با کشورهاي مورد بررسـی بـه کارکنـان    بوده است، کمروکارکنان روبه

ترین هزینه تخصیص داده شـده بـه کارکنـان در بـین ایـن کشـورها       بیش. تخصیص داده است
مربوط به عربستان و پس از آن به ترتیب کشورهاي ترکیه، بحرین، اندونزي، پاکسـتان و سـپس   

در بین ایـن کشـورها، مـالزي بـا کـاهش      . زینه کارکنان هستندترین میزان همالزي داراي بیش
)4. (نمودار شماره رو بوده استروبه2013هاي کارکنان در سال چشمگیري، در هزینه
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هاهاي پرسنلی به کل هزینهنسبت هزینه:4نمودار شماره 

بـه  ،)5نمودار شـماره  (ترین سطح خدمات بانکی ارائه شده نسبت به کل درآمد بیش
ترین بـه ترتیـب مربـوط بـه ایـران و      ترتیب مربوط به کشورهاي عربستان و ترکیه و کم

شایان ذکر است میزان خدمات ارائه شده نسبت به درآمد در ایـران از سـال   . مالزي است
.اي یافته استافزایش قابل مالحظه2011

نسبت خدمات بانکی به کل درآمد:5نمودار شماره 

شاخص سودآوري-2-3
هـاي ایـران، بعـد از    دهـد کـه بـازده نسـبت بـه دارایـی      نشان می6بررسی نمودار شماره 

پاکستان رتبه دوم را در بین کشورهاي مورد بررسی داشته و پس از آن ترکیه در رتبـه سـوم   
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مربـوط  هـاي ترتیب مربوط به بانـک ترین میزان بازدهی نسبت به دارایی، بهکم.قرار گرفته است
این در حالی است که طی ایـن دوره نـرخ ایـن    . به کشورهاي، بحرین، پاکستان و مالزي است

طور نسبی با اندکی تغییر ثابت مانده است. ترکیه، بحرین و عربستان داراي نسبت براي مالزي به
همچنـین  ها بوده، اندونزي و پاکستان داراي رونـد فزاینـده، و   روند کاهنده بازده نسبت به دارایی

، روند فزاینـده  2012، تا سال 2008نسبت به 2009ایران پس از یک کاهش چشمگیر در سال 
. قرار گرفته است2009با اندکی کاهش در سطحی باالتر از سال 2013داشته و در سال 

ROAنسبت بازدهی به دارایی:6نمودار شماره 

، رتبـه برتـر در بـازده حقـوق     7براساس مقایسه کشورهاي مورد بررسی در نمودار شماره
نسـبت بـه سـال    2013صاحبان سهام، با اندکی نوسان و رسیدن به سطحی بـاالتر در سـال   

، مربوط به ایران است. رتبه دوم مربـوط بـه ترکیـه، کـه داراي رونـده کاهنـده اسـت،        2009
قـرار  باشد. سپس سه کشور اندونزي، مالزي و عربستان در جایگـاه سـوم   مربوط به ترکیه می

تـرین رتبـه در ایـن نسـبت     داراي پایینهاي بحرین و اندونزي با روند کاهندهاند. بانکگرفته
هستند.  
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ROEنسبت بازدهی به حقوق صاحبان سهام: 7نمودار شماره 

)، به معناي توانایی پرداخت سود در زمان حـال  8نسبت پوشش سود (نمودار شماره 
تـرین  مورد بررسی بدین شرح است کـه، بحـرین نـه تنهـا پـایین     و آینده بین کشورهاي 

طور بسـیار  نسبت را در این زمینه دارد، نسبت آن منفی نیز است. این نسبت در ایران به
ناچیزي کاهش داشته است، لیکن پس از آن عربستان سعودي باالترین نسبت پوشش را 

مـالزي، ترکیـه و پاکسـتان تـا     به بعـد صـفر بـوده و در    2009دارد. در اندونزي از سال 
حدودي روند فزاینده داشته است. 

نسبت پوشش سود:8نمودار شماره 

هاي اندونزي است، که البته بعـد  ترین سود پرداخت شده به هر سهم مربوط به بانکبیش
رسـیده اسـت.   2008تر از سـطح آن در سـال   به پایین2013از یک دوره سطح آن در سال 
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هـاي بـاقی   بانـک ن وضعیت مربوط به ایران است که با روند ثـابتی، بـاالتر از  پس از آن بهتری
مانده قرار گرفتـه اسـت و رتبـه بعـدي مربـوط بـه مـالزي بـوده کـه رونـد افزایشـی داشـته             

)  9است.(نمودار شماره 

سود هر سهم: 9نمودار شماره 

گذاريو سرمایهنقدینگی-3-3
تـرین تخصـیص منـابع مربـوط بـه      ، کم10براساس نمودار هاي جذب شده از کل سپرده

هـاي جـذب   انـد، سـپرده  ایران بوده و اندونزي، ترکیه و عربستان بهتر از سایر کشورها توانسته
شده را صرف تخصیص و پاسخگویی به تقاضاي مشتریان کنند.  

نسبت تسهیالت ارائه شده به سپرده:10نمودار شماره 
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هـا دارد و پـس از آن انـدونزي    را در ارائه تسهیالت نسـبت بـه دارایـی   ترکیه بهترین جایگاه
خـود  شرایط خوبی در رابطه با این نسبت دارد. ایران در بین ایـن کشـورها رتبـه چهـارم را بـه     

هـا بـه ایـران تعلـق     تخصیص داده است. با توجه به اینکه باالترین حجم دارایی در بین این بانک
)  11اي براي ایران بسیار حائز اهمیت است. (نمودار شماره دارد، چنین رتبه

هانسبت تسهیالت ارائه شده به دارایی: 11شکل شماره 

گـذاري نسـبت بـه    ترین رتبه را در شاخص سـرمایه ایران، با یک روند فزاینده، پایین
ایران ترکیه در ها داشته است و بحرین باالترین رتبه در این زمینه را دارد. پس از دارایی

ترین رتبه را دارد. یکی از دالیلی که ایران در این زمینه رتبـه پـایینی   این شاخص پایین
ها آن است. در بین ایـن کشـورها مـالزي نسـبت بـه حجـم       دارد، باال بودن حجم دارایی

هاي خود از موقعیت مناسـبی در ایـن نسـبت برخـوردار اسـت و در صـورتی کـه        دارایی
منابع جذب شـده را  توان گفت داري باشد، میي این کشور به دور از بنگاههافعالیت بانک

و بهـره پرداختـی بـه    گـذاري تخصـیص داده اسـت    هـاي سـرمایه  نحو احسن به فعالیـت به
)12(نمودار شماره.هاي واقعی استمشتریان ناشی از فعالیت
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گذاري به دارایینسبت پرتفوي سرمایه:12نمودار شماره 

تـرین سـطح   دهد که در ابتداي دوره مورد بررسـی بـیش  نشان می13نمودار شماره 
نقدینگی مربوط به کشور مالزي بوده است، این درحالی است کـه طـی دوره بـا کـاهش     

رسـیده  2013ترین سطح نسبت به سایر کشـورها در سـال   رو بوده و به کمروبهچشمگیري 
ربوط به ایران بوده که با رونـد نوسـانی، بـه رتبـه     ترین نقدینگی در ابتدا ماست. همچنین کم

رسیده است. بهترین وضـعیت و  2013از ترکیه، اندونزي و پاکستان در سال چهارم پس
هاي نقد مربوط به کشور اندونزي بوده است. روند تغییرات در رابطه با دارایی

هاي نقدنسبت دارایی:13نمودار شماره 
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سرمایهریسک و -4-3
نسبت بدهی به دارایی ایران با انـدکی نوسـان، پـس از مـالزي و ترکیـه در بـاالترین       

در واقع مالزي بیش از سـایر کشـورها و سـپس ترکیـه و ایـران، حجـم       . سطح قرار دارد
انـد و ایـن منجـر بـه ایجـاد ریسـک       هاي در دست خود را قرض گرفتهاي از داراییعمده

تـرین سـطح و نـرخ تغییـرات مربـوط بـه بحـرین و        پایین. کفایت سرمایه باال شده است
.)14نمودار شماره (عربستان سعودي است

نسبت بدهی به دارایی:14شماره نمودار

نسبت کفایت سرمایه بر روي سرمایه درجه یک ایران، نسبتاً پایین بـوده و تنهـا   
در ایـن زمینـه جایگـاه    نسبت به ترکیه و مالزي وضعیت بهتري دارد. سایر کشـورها  

تري بهتري نسبت به ایران دارند. بحرین، اندونزي و عربستان نسبتاً موقعیت مناسب
)15دارند. (نمودار شماره 
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یا حقوق صاحبان سهام)1نسبت مجموع سرمایه(کفایت سرمایه بر روي سرمایه درجه :15نمودار شماره 

هـاي ریسـکی و ترکیـه    ترین میزان دارایـی بندي شده، بحرین بیشنسبت به سرمایه وزن
ترین میزان را دارد. این نسبت براي ایران طی دوره مورد بررسی با نوسـان زیـادي همـراه    کم

طورکلی ایران پس از بحرین، پاکستان و عربسـتان در رتبـه چهـارم قـرار گرفتـه      بوده است به
بنـدي شـده بـر مبنـاي     وزنهـاي  دهنده پایین بـودن دارایـی  است. در واقع این نسبت نشان

توانـد بـدین دلیـل باشـد کـه      بودن ایـن نسـبت مـی   ریسک است. لیکن یکی از دالیل پایین
کننـد و ایـن مـوارد    گـذاري مـی  هاي ایرانی در امـالك و مسـتغالت سـرمایه   بسیاري از بانک

ي جـزو  گـذار شود. با توجه به اینکه این نوع سـرمایه عنوان دارایی در ترازنامه بانک ثبت میبه
گیـرد.  موارد کم ریسک هستند، از این رو این شاخص براي ایران در سطح پـایینی قـرار مـی   

)16(نمودار شماره 

بندي شده براساس ریسکنسبت سرمایه وزن:16نمودار شماره 
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هاکیفیت دارایی-3-5
رقـم  ترین نسبت ناخالص مطالبات معوق مربـوط بـا   ، بیش17براساس نمودار شماره 

این در حالی است که . ترین مربوط به عربستان استباالیی مربوط به پاکستان بوده و کم
هـایی همـراه   طی دوره مورد بررسی، نسبت مطالبات معوق براي ایران اگرچه بـا نوسـان  

طور متوسط در بین این کشورها، جـزو سـومین کشـوري اسـت کـه      بوده است، لیکن به
همچنین کشور مالزي نیز با یک روند کاهنده، بعـد  . ا دارندترین ناخالص مطالبات رپایین

.  ترین مقدار از این نسبت را دارداز پاکستان بیش
ناخالص نسبت تسهیالت ارائه شده آسیب دیده:17نمودار شماره 

نتایج مشـابهی را 18و 17مقایسه مطالبات معوق خالص و ناخالص در نمودارهاي شماره 
عـوق در بـین ایـن کشـورها، ایـران      در حالت خالص نیز، از منظر مطالبات م. دهددست میبه

.  سومین کشوري است که نسبت پایینی از مطالبات معوق را داردجزء

خالص نسبت تسهیالت ارائه شده آسیب دیده:18نمودار شماره 
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به کشور بحـرین  گیري، مربوط ترین سطح ذخیره، بیش19براساس بررسی نمودار شماره 
، پـس از پاکسـتان و   2013است. ایران نیز، با یک روند نسبتا ثابت و اندکی کـاهش در سـال   

بحرین رتبه سوم را در نسبت ذخیره مطالبات به خود اختصاص داده است. کشـور مـالزي بـا    
تـرین  اي داشته و اندونزي با یـک رونـد فزاینـده، کـم    رتبه چهارم، طی این دوره روند کاهنده

گیري را دارد. ترکیه نیز داراي روند کاهنده بوده و رتبـه دوم را در بـین مـواردي    طح ذخیرهس
ترین نسبت ذخیره گیري را دارند به خود اختصاص داده است.که کم

ذخیره مطالبات مشکوك الوصول:19شماره نمودار

قراردادهاي اسالمی  -6-4

قراردادهاي اسالمی-3-6
)، در ایـران  20(نمودار شماره]ايمبادله[کارگیري قراردادهاي مبتنی بر فروشروند به

تـرین سـطح   ترین رتبه در این زمینه است. بیشکاهنده بوده و پس از ترکیه داراي پایین
مربوط بـه مـالزي بـوده و    با اندکی کاهش ]ايمبادله[کاربرد قراردادهاي مبتنی بر فروش 

گیرند.  بعدي قرار میهايهمچنین پاکستان در رتبهپس از آن اندونزي و بحرین و



1394152فصلنامه مطالعات مالی و بانکداري اسالمی، سال اول، شماره یک، تابستان

]ايمبادله[قراردادهاي مبتنی بر فروش:20نمودار شماره 

طی دوره مورد بررسی، استفاده از قراردادهـاي اجـاره بـراي کلیـه کشـورهاي مـورد       
رغم این روند ) به 21شماره (نمودار.تحقیق غیر از ترکیه، داراي روند کاهنده بوده است

تـرین سـطح اسـتفاده از    ترین و انـدونزي، عربسـتان و ایـران پـایین    کاهنده، مالزي بیش
کشور ترکیه نیز اگر چه سطح پایینی از قراردادهـاي اجـاره را   . قراردادهاي اجاره را دارند

.خود گرفته استاي بهکارگیري آن روند فزایندهبه2011دارد، لیکن از سال 

قراردادهاي مبتنی بر اجاره:21نمودار شماره 

کارگیري قراردادهاي سلف مربوط به پاکستان بـوده کـه در طـول    ترین سطح بهبیش
کارگیري آن در سایر کشورها از جمله ایران نه زمان روند فزاینده داشته است و میزان به

.استتنها در سطح پایینی است، بلکه روند کاهنده نیز داشته
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)سلف(قراردادهاي مبتنی بر فروش آتی: 22نمودار شماره 

کارگیري قراردادهـاي مبتنـی بـر درآمـد     ترین سطح بهپس از ترکیه، ایران کم
اي در استفاده از این عقـد  روند کاهنده2008- 2013هاي ثابت را دارد و طی سال

ثابـت در مـالزي بیشـتر از    براي ارائه تسهیالت دارد. کاربرد قراردادهاي با درآمـد  
سایر کشورها بوده است و پـس از آن بحـرین، انـدونزي، پاکسـتان و عربسـتان در      

قراردادهاي مبتنـی بـر درآمـد ثابـت     23هاي بعدي قرار دارند. نمودار شماره رتبه
دهد.کشورهاي مورد بررسی را نشان می

قرارداد مبتنی بر درآمد ثابت:23نمودار شماره 

کند که تسهیالت کارمزد محور ارائـه شـده   میتأییداین موضوع را 24نمودار شماره 
در باالترین سطح و بهترین 2008-2010ایران نسبت به سایر کشورها، غیر از بازه زمانی

تـرین سـطح   رتبه قرار دارد. سایر کشورها به استثناي بحرین که در بـازه نـامبرده بـیش   
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ائه داده است، در کل دوره مورد بررسـی در سـطحی بسـیار    تسهیالت کارمزد محور را ار
اند. البته کشورهاي پاکستان و مالزي با وجـود نسـبت   تر نسبت به ایران قرار گرفتهپایین

اند.  اي در ارائه آن داشتهپایین در ارائه این تسهیالت، روند فزاینده
تسهیالت کارمزد محور:24نمودار شماره 

دهد که از بـین هفـت   نشان می25مقایسه کشورهاي مورد بررسی در نمودار شماره 
کشور مورد بررسی، مشتقات در کشورهاي بحرین، مالزي، اندونزي و ترکیه کـاربرد دارد  

تـرین  بـیش . و استفاده از مشتقات در ارائه خدمات بانکی در ایران مشـاهده نشـده اسـت   
کاربرد این عقود مربـوط بـه بحـرین اسـت کـه البتـه تـداومی در اسـتفاده از آن دیـده          

به صورت پیوسته از این عقد در ارائـه  موردنظرمالزي با روند کاهنده طی دوره . شودنمی
. خدمات بانکی بهره برده است

نسبت مشتقات به دارایی: 25شماره نمودار
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کارگیري و ابـداع ابزارهـاي جدیـد در    کشورهاي پیشرو در بهعنوان یکی از مالزي، به
مالیه و بانکداري اسالمی، تنها کشوري است که در بین هفت کشور مورد بررسـی عـالوه   

العین و بیع بثمن آجل و تـورق نیـز اسـتفاده کـرده     بر سایر عقود نامبرده از سه عقد بیع
کـارگیري ایـن دو عقـد    میزان بهالبته این درحالی است که طی دوره مورد بررسی. است

ایـن موضـوع در   . در این کشور به علت ریسک شریعت کاهش چشمگیري داشـته اسـت  
.نشان داده شده است26نمودار شماره 

ایـن  . بوده استیسک شریعت، همتاي ریسک مقرراتی و مختص بازارهاي سرمایه اسـالمی ر
] حـالل [ابزارهایی، که در حال حاضر قابل قبـول /گردد که معامالتریسک به این احتمال برمی

موضـوع  - اول:مثـال از ایـن نـوع ریسـک    دو. اعالم شوند]حرام[ممنوع شوند، متعاقباًتلقی می
.اسـت بیـع دیـن   مبتنی برهايمعاملهمناقشات مربوط به کارزار - دوحاشیه سود در پاکستان و 

این اواخر حتی قراردادهاي بسیار محبـوب  . در مالزي رو به کاهش استقطعاًهاییمعاملهچنین 
.تدر مالزي زیر سئوال رفته اس) فروش با پرداخت با تاخیریا (مبتنی بـر بیـع بالثمن عاجل 

کـارگیري  بـه کارگیري تورق نیز مالزي همچنان پیشگام بوده و روندهمچنین در زمینه به
کارگیري این عقـد،  بهکشور بحرین نیز با حجم باالي از2013آن فزاینده بوده است. در سال 

شـایان ذکـر اسـت    . آن را به سایر عقود مورد استفاد در خدمات بانکی خود اضافه کرده اسـت 
العین و به علت ریسک شرعی این قراردادها نـه تنهـا سـایر کشـورها از آن     که قراردادهاي بیع

.  در کاهش استفاده از آن دارداند، کشور مالزي نیز سعی استفاده نکرده



1394156فصلنامه مطالعات مالی و بانکداري اسالمی، سال اول، شماره یک، تابستان

بیع ثمن آجل و تورقالعین،بیع:26نمودار شماره 

دهـد،  نشـان مـی  27طورکه نمـودار شـماره   از ابتداي دوره مورد بررسی، همان
کارگیري عقد مضاربه را در تسهیالت ارائه شده نسـبت بـه   ترین میزان بهبیشایران 

رتبه سـوم را پـس از   2013سایر کشورها داشته است که یک روند کاهنده، در سال 
خـود اختصـاص   بـه ) با یک روند نسبتاً ثابت(و اندونزي) با یک روند فزاینده(بحرین 

اسـتفاده از ایـن عقـد    لیکن. کارگیري این عقد در پاکستان نیز کاهش یافته استهب. داده است
. هاي اخیـر انـدکی افـزایش داشـته اسـت     در مالزي از ابتدا در سطح پایینی بوده است و در سال

استفاده اندك از این عقد، مشکوك بودن آن به ریسـک شـرعی و حسـابداري    علت 
تر گیرنده در رابطه با موضوع تسهیم ریسک ممکن است سود را کمزیرا قرض. است

.اظهار کنداز واقع 
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مقایسه قراردادهاي مبتنی بر عقد مضاربه:27شماره نمودار 

دهد که در رابطه با عقد مشارکت مدنی، ایـران عـالوه بـر    نشان می28نمودار شماره 
کارگیري آن در طول زمان بـا  اینکه رتبه اول را در بین کشورهاي مورد بررسی دارد، میزان به

کشور پاکستان رتبه دوم را داشته و در سـایر کشـورها،   . استرو بوده افزایش چشمگیري روبه
کارگیري از این عقـد را  ترین میزان بهمالزي پایین. تر بوده استکارگیري این عقد بسیار کمبه

دارد و علت آن همچنان که در عقد مضاربه نیز ذکر شد، مشکوك بودن به ریسـک شـرعی و   
.گیرنده استاز جانب قرضحسابداري

مقایسه قراردادهاي مبتنی بر عقد مشارکت مدنی:28نمودار شماره 
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مقاصد شریعت-3-7
گـذاران، مـدیران، کارکنـان و جامعـه، در     داران، سپردهتوزیع عدل و درآمد بین سهام

اسـت. در  29صورت نمودار شـماره  الگوي پنج ضلعی براي نشان دادن دستیابی به شریعت به
هـاي دوم و  بررسی، اندونزي، رتبه اول و ایران و مالزي بـه ترتیـب رتبـه   بین کشورهاي مورد 

تـرین فعالیـت بانکـداري در عربسـتان     سوم را در دستیابی به مقاصـد شـریعت دارنـد. بـیش    
گذارن است. این دارن بوده و مقدار اندکی مشمول سپردهبه نفع کارکنان و سهامسعودي

انـد.  اي نبـرده ، از توزیع درآمد و عدل بهـره درحالی است که مدیران و به خصوص جامعه
دارن، ترین منفعـت خـدمات بانکـداري در بحـرین نیـز بـه نفـع سـهام        عالوه براین بیش
گذاران بوده است و سهم جامعه از آن صفر و در نتیجـه عملکـرد آن در   کارکنان و سپرده

دستیابی به مقاصد شریعت بسیار ضعیف است. 
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اسالمیهايایسه توزیع عدل براي دستیابی به مقاصد شریعت و بانکمق: 29نمودار شماره 
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گیري نتیجهبندي و جمع
با نمایان شـدن آثـار مثبـت خـدمات پـولی و مـالی اسـالمی، کشـورهاي اسـالمی و          
غیراسالمی متعددي با نهادینه کردن بانکداري اسالمی به جاي بانکـداري متعـارف و یـا    

اسالمی در کنار بانکداري متعارف، بـه سـمت بانکـداري اسـالمی     ارائه خدمات بانکداري 
اند. ارائه خدمات بانکی در این کشورها، تجارب متعـددي ایجـاد کـرده    گرایش پیدا کرده

است. این تحقیق، تجربه ایران را با برخی کشورهاي اسالمی اعـم از، پاکسـتان، بحـرین،    
هاي کارایی، نقدینگی، ریسک و اخصترکیه، اندونزي، مالزي و عربستان سعودي را در ش

ها، قراردادها و مقاصد شریعت مورد مقایسـه و واکـاوي   سرمایه، سودآوري، کیفیت دارایی
قرار داده است. نتایج حاصله بدین شرح است:

هـاي ایـران در سـطح پـایینی بـوده و      ها، هزینه به درآمد بانکدر رابطه با هزینه-اول
ت شده به کارکنان در بین کشورهاي مورد بحث مربـوط  ترین مقدار هزینه پرداخکم

به ایران است. عالوه بر این نسبت درآمد به دارایی ایران بهترین رتبـه را بـراي بانـک    
هاي موجود هاي ایران بتوانند با ابزارها و روشدارد. با این توضیح در صورتی که بانک

تري ارائه کنند، از منظر کـارایی، برتـر از   تر و متنوعدر این زمینه، خدمات بیشو نوآوري 
.  دارندسایر کشورهاي مورد بررسی در این تحقیق بوده و وضعیت کارایی مناسبی 

در شاخص سودآوري، ایران در دو نسبت بازده به دارایی و بـازده بـه حقـوق صـاحبان     -دوم
اسـت، رتبـه برتـر را    سهام عالوه بر اینکه طی دوره مورد بررسی داراي روند فزاینده بـوده  

طور ناچیز طی دوره مورد بررسی، رونـد  پوشش سود اگرچه بهنیز دارد. همچنین در نسبت
در نسـبت  خـود اختصـاص داده اسـت و    داشته، رتبه دوم را بعد از عربستان بهکاهنده

- شده با یک روند ثابت طی دوره، بعد از اندونزي در جایگـاه دوم قـرار گرفتـه    سود پرداخت 

هـاي مـورد   توان گفت در شاخص سودآوري، ایران نسبت به سـایر بانـک  از این رو میاست. 
بررسی جایگاه مناسبی دارد. 

گـذاري، ایـران رتبـه و    در بررسی، تجزیه و تحلیل شـاخص نقـدینگی و سـرمایه   -سوم
هـاي  کـه در نسـبت  نحـوي جایگاه مناسبی نسبت به سایر کشورهاي مورد بررسی ندارد. بـه 

هـاي  نسبت داراییوگذاري به داراییسپرده به تسهیالت، نسبت پرتفوي سرمایهتخصیص "
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ترین رتبه را نسبت به بقیه داشته است و در نسبت تسـهیالت ارائـه شـده بـه     پایین،"نقد
ها پس از ترکیه، اندونزي و مالزي رتبه چهارم را دارد. این درحالی اسـت کـه طـی    دارایی

گـذاري بهبـود یافتـه و    ها مانند شاخص نقدینگی و سـرمایه بررسی برخی نسبتدوره مورد 
است.  روند افزایشی پیدا کرده

هاي کفایت سرمایه و ریسک نیز، ایـران پـس از مـالزي و    همچنین از منظر شاخص-چهارم
ترکیه باالترین نسبت بدهی به دارایی و همچنین رتبه پنج را در شاخص کفایـت سـرمایه   

روند ثابت رتبه چهـارم را پـس از بحـرین، پاکسـتان و عربسـتان      داشته و با یک درجه یک
تـوان گفـت بهتـر اسـت، کفایـت سـرمایه در       دارد. از این رو در زمینه کفایت سرمایه نیز می

تر مورد توجه قرار گیرد و در صورت امکان به بازنگري و تغییـر سیاسـت در ایـن    ایران بیش
زمینه توجه شود.

، 2013در ایران، با یک روند نسبتاً ثابت و اندکی کاهش در سـال  گیري میزان ذخیره- پنجم
گیري بـاالیی دارنـد رتبـه سـوم و     هایی که ذخیرهپس از پاکستان و بحرین، در بین بانک

تـرین سـطح   مالزي با روند کاهنده، رتبه چهـارم، و انـدونزي بـا یـک رونـد فزاینـده، کـم       
هـاي  عالوه بر ایـن، ایـران در بـین بانـک    ترین ذخیره را دارد. گیري و بحرین بیشذخیره

هـاي  توان گفت دارایـی مورد بررسی رتبه سوم را در میزان مطالبات داشته و از این رو می
هـاي صـحیح بـراي بـاال بـردن کیفیـت       هاي ایران نیازمند بازنگري و ایجاد سیاستبانک

هاست.  آن
مضـاربه، مشـارکتی و   هاي ایران، بـه سـمت قراردادهـاي    ترین تمایل بانکبیش-ششم

ایـی عـالوه بـر رونـد کاهشـی آن، در سـطح       الحسنه بوده و کاربرد عقود مبادلهقرض
ترین رتبه مربوط به ایران اسـت.  که پس از ترکیه پاییننحويپایینی نیز قرار دارد. به

علت کاهش کاربرد این نوع قراردادها، قوانین و مقرارات حاکم بر اسـتفاده از عقـود و   
مربوطه است. عالوه براین گرایش به سمت عقود مشـارکتی نیـز بـه همـین     هاينرخ

هـا بـه سـمت    اسـت و بانـک  ایی در ایران بسته شده علت است. زیرا نرخ عقود مبادله
انـد. البتـه ایـن    هعقود مشارکتی که بر مبناي تسـهیم سـود و زیـان اسـت روي آورد    

ها براي این نوع قراردادها بانکشرطی که موضوع از جنبه اهداف بانکداري اسالمی به
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اي دریافت نکرده و نوع قرارداده کامالً مبتنی بـر اصـول اسـالمی باشـد، بسـیار      وثیقه
خوب و حائز اهمیت است. 

هاي مورد بررسی، در اجراي مقاصد شریعت، ایران توانسـته پـس از   در بین بانک-هفتم
دودي توانسـته بـه برخـی   خود تخصیص دهـد، زیـرا تـا حـ    اندونزي جایگاه دوم را به

تري کند و بر ایجاد منفعت به سود جامعه نسبت به سـایر  هاي اجتماعی توجه بیشجنبه
در دسـتیابی بـه   تر متمرکز شـود. عملکـرد کشـورهاي بحـرین و عربسـتان     ها بیشبانک

خـوبی در جهـت ایجـاد منـافع     انـد، بـه  بسیار ضعیف است و نتوانستهمقاصد شریعت
- تر هـدف فعالیـت  ن بیشاگذارداران و کارکنان و گاهی سپردهشوند و سهاممتمرکز جامعه 

- قراردادهـاي بیـع  ،ها بوده است. مشتقات در بانکداري ایران هنوز جایگاهی نداشـته هاي آن

دلیل ریسک شـرعی مـورد اسـتفاده    نیز داراي مشکل شرعی بوده و بهالعینثمن و بیع
هش استفاده از این عقود است.و حتی مالزي نیز درصدد کاواقع نشده
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سود هر سهم: 9نمودار شماره 

نسبت تسهیالت ارائه شده به سپرده: 10نمودار شماره 

ناخالص نسبت مطالبات معوق: 17نمودار شماره 



1394167فصلنامه مطالعات مالی و بانکداري اسالمی، سال اول، شماره یک، تابستان

خالص نسبت مطالبات معوق: 18نمودار شماره 

)سلف(قراردادهاي مبتنی بر فروش آتی: 22نمودار شماره 


