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چکیذُ
اهطٍظُ الگَّبی ػولیبتی هتؼسزی زض ظهیٌِ ثبًکساضی اسالهی زض کطَضّبی هسلوبى ٍ غیطهسلوبى ثِ
هطحلِ اخطا زض آهسُ است کِ حبٍی تدطثیبت اضظضوٌسی ثطای سبیط فؼبالى ایي غٌؼت هیثبضس .اظ خولِ ایي
کطَضّب ،اًسًٍعی هیثبضس کِ ثیطتطیي خوؼیت هسلوبى ضا زض ذَز خبی زازُاست .زض ایي کطَض ًظبم ثبًکی
حبکن اظ ًَع زٍگبًِ هیثبضس ،ثِ ایي غَضت کِ ّن ثبًکّبی اسالهی ٍ ّن هتؼبضف ثب ّن فؼبلیت هیکٌٌس.
ثٌبثطایي هؼطفیً ،مس ٍ ثطضسی آى هیتَاًس ثطای کطَضهبى کِ زض هطحلِ اغالح ٍ تدسیسًظط زض لَاًیي ثبًکی
استً ،کبت زض تحلیل تَخِای زاضتِ ثبضس.
تحمیك حبضط ثب ضٍش تَغیفی -تحلیلی ثب استفبزُ اظ هٌبثغ کتبثربًِای ٍ ایٌتطًتی ثِ ثطضسی ایي فطضیِ
هیپطزاظز کِ «ًظبم ثبًکس اضی اسالهی اًسًٍعی اظ خبهؼیت ،هططٍػیت ٍ کبضایی ًسجی ثطذَضزاض است» .زض
ػیي حبل ًتبیح ًطبى هیزّس اظ لحبػ خبهؼیت زض ثرص تدْیعً ،ظبم ثبًکی ًَالػی زاضز ٍ لبزض ثِ
پبسدگَ یی ثِ ًیبظّبی کسبًی کِ ثِ لػس اهط ذیط ٍ کسبًی کِ ثطای زضیبفت سَز ثبثت سپطزُگصاضی
هیکٌٌسً ،ویثبضس .زض ثرص ترػیع ًیع لبزض ثِ تأهیي ًیبظ ثٌگبُّبیی کِ ثطای ذطیس ذسهبت ٍ ّوچٌیي
ذطیس زاضاییّبی غیطهطَْز چَى سْبم ٍ غیطُ ثِ ثبًک هطاخؼِ هیکٌٌسً ،ویثبضس .اظ لحبػ هططٍػیت ًظبم
ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثِغَضت گستطزُ زض توبهی ثرصّبی التػبزی اظ لطاضزاز هضبضثِ استفبزُ هیکٌس
کِ ثِ اػتمبز هطَْض فمیْبى اهبهیِ ٍ ثطذی اظ ػبلوبى اّل سٌت ،ایي اهط هحل اضکبل است ،ظیطا تٌْب زض
غَضت استفبزُ زض ثرص تدبضت ٍ ثبظضگبًی ػمس هضبضثِ غحیح هیثبضس .ػالٍُ ثط ایي استفبزُ اظ ػمس لطؼ
زض تسَیِ حسبة هطثَط ثِ ضوبًتًبهِّبی ثبًکی است کِ ثب ضٍح فؼبلیت ثبًکی کِ ثِزًجبل زستیبثی ثِ سَز
التػبزی ،است سبظگبض ًویثبضس.
ایي تحمیك ثب استفبزُ اظ تدطثیبت ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعیً ،کبت هْوی ضا ثطای اغالح لَاًیي ٍ
همطضات ًظبم ثبًکساضی ایطاى پیطٌْبز هیزّس.
ٍاصگاىکلیذیً :ظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ،تدْیع ٍ ترػیع هٌبثغ ثبًکی ،ذسهبت ثبًکی،
خبهؼیت ،هططٍػیت ،کبضایی.
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هقذهِ
یکی اظ ضٍ ثِ ضضستطیي ثرصّبی غٌؼت هبلی خْبى ،غٌؼت تأهیي هبلی اسالهی است.
ایي غٌؼت زض حبل ضضس است ٍ اظ ًظط هبلی ٍ اظ لحبػ خغطافیبیی زض حبل تکبهل ٍ گستطش
است .ػَاهل هتؼسزی زض ضضس لَی تأهیي هبلی اسالهی هَثط ثَزُاًس اظ خولِ )1 ،تمبضب ثطای
هحػَالت هٌغجك ثط ضطیؼت زض ثسیبضی اظ کطَضّبی اسالهی )2 ،پیططفت زض تمَیت
چبضچَة حمَلی ٍ لبًًَی تأهیي هبلی اسالهی )3 ،ضضس تمبضب ثطای سطهبیِگصاضی هتؼبضف،
اظ خولِ ثطای اّساف هتٌَع ٍ  )4ظطفیت غٌؼت ثطای تَسؼِ ضوبض ًْبزّبی هبلی کِ
ثیطتط ًیبظ سطهبیِگصاضی ضطکتّب ٍ افطاز ضا تأهیي هیکٌٌس (یَزیبًتَ.)2011 ،1
اًسًٍعی ثِػٌَاى یکی اظ ثعضگتطیي کطَضّبی هسلوبى خْبى ،سیستن ثبًکساضی زٍگبًِ
ثبًکّبی ضطیؼت ٍ هتؼبضف ضا ثِ اخطا زضآٍضزُاستّ .ویي تدطثِ هٌدط ثِ ضضس سطیغ تأهیي
هبلی اسالهی ضسُاست .ثِ هبًٌس ثیصتط کطَضّبی هسلوبى ،اًسًٍعی ثبًکساضی اسالهی
پیططفتِای زاضز کِ ثِ ػولکطز ثرص ٍالؼی هتکی است .ثطذی ػَاهل ضضس هبًٌس ،خوؼیت
ثعضگ هسلوبى ٍ حوبیت زٍلت ،همطضات ثبًکی ،هدلس ٍ ػلوبی اسالهی ٍخَز زاضز کِ
هٌدط ثِ تَسؼِ ایي غٌؼت ضسُاست .ثب ایي حبل ػالٍُ ثط ػولکطز لَی ثب چبلصّبیی هَاخِ
ذَاّس ثَز .اظ خولِ ایي چبلصّب ػجبضتٌس اظ )1 ،سْن کَچک ثبظاض ،کِ هحسٍز است ثِ
ػولیبت ثبًکّبی اسالهی ،فؼبلیتّبی ثبظاض هبلی اسالهی ٍ کوک غٌؼت ثِ التػبز
(ایسوبل ) 2 ،)2011 ،2کوجَز هٌبثغ اًسبًی ،کِ هوکي است ًتَاًس ثِعَض کبهل تمبضب ثطای
کبضکٌبى هبّط ٍ تحػیل کطزُ ضا پبسد زّس .ضضس هساٍم غٌؼت تبکٌَى تَسظ ػطضِ هٌبثغ
اًسبًی زًجبل ًطسُاست )3 ،کوجَز تَسؼِ هحػَل تسْیلکٌٌسُ هؼبهالت هرتلف تأهیي
هبلی اسالهی ،ثبًکّبی اسالهی زض اًسًٍعی ثیطتط ثِ لطاضزازّبی ثبًکساضی اسالهی کالسیک
تکیِ هیکٌٌس کِ ایي اهط ًیبظهٌس ًَآٍضی ثیطتط هحػَالت است.
ثٌبثطایي ثب تَخِ ثِ ًمبط لَت ٍ ضؼف ًظبم ثبًکساضی اسالهی زض اًسًٍعی ،هغبلؼِ ٍ ًمس ٍ
ثطضسی آى هیتَاًس ثطای سبیط ًظبمّبی ثبًکی هرػَغبً ًظبم ثبًکی ایطاى کِ اظ ًظبم

1 Yudianto
2 Ismal
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ثبًکساضی سطاسطی ثْطُ هیگیطز ٍ زض حبل اغالح لَاًیي ٍ همطضات ثبًکی هیثبضس ،هفیس
ٍالغ ضَز.
تحمیك حبضط ثب ضٍش تَغیفی-تحلیلی ثب استفبزُ اظ هٌبثغ کتبثربًِای ٍ ایٌتطًتی ثِ
ثطضسی ایي فطضیِ هیپطزاظز کِ ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی اظ خبهؼیت ،هططٍػیت ٍ
کبضایی ًسجی ثطذَضزاض است .زض ػیي حبل ًتبیح ًطبى هیزّس اظ لحبػ خبهؼیت زض ثرص
تدْیعًَ ،الػی زاضز ٍ لبزض ثِ پبسدگَیی ثِ ًیبظّبی چَى ،کسبًی کِ ثِ لػس اهط ذیط ٍ
ّوچٌیي کسبًی کِ ثطای زضیبفت سَز ثبثت ثِ ثبًک هطاخؼِ هیکٌٌسً ،ویثبضس .زض ثرص
ترػیع ًیع ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی لبزض ثِ تأهیي ًیبظ ثٌگبُّبیی کِ ثطای ذطیس
ذسهبت ٍ ّوچٌیي ذطیس زاضاییّبی غیطهطَْز چَى سْبم ٍ  ...ثِ ثبًک هطاخؼِ هیکٌٌس،
ًوی ثبضس .اظ لحبػ هططٍػیت زض ثرص تدْیع ٍ ترػیع هٌبثغ ثبًکی اظ لطاضزاز هضبضثِ
استفبزُ هی کٌس کِ ثِ اػتمبز هطَْض فمیْبى اهبهیِ ٍ ثطذی ػبلوبى اّل سٌت ثِ ثرص
ثبظضگبًی اذتػبظ زاضز .ػالٍُ ثط ایي استفبزُ اظ ػمس لطؼ زض تسَیِ حسبة هطثَط ثِ
ضوبًتًبهِّبی ثبًکی است کِ ثب ضٍح فؼبلیت ثبًکی کِ ثِزًجبل زستیبثی ثِ سَز التػبزی
است ،سبظگبض ًویثبضس .زض اضتجبط ثب کبضایی زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی ثطای سبل ،2014
ثبًکّبی اسالهی ضٍستبیی ًسجت ثِ ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ػولکطز
هٌبستتطی زاضتِ است.
زض ازاهِ پس اظ ثیبى ازثیبت هَضَع ٍ پیطیٌِ تحمیك ٍ تبضیرچِ ًظبم ثبًکساضی اسالهی زض
اًسًٍعی ،ثِ ثطضسی تغجیمی الگَی آى ثب لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثبی ایطاى پطزاذتِ ٍ
ثطاسبس هؼیبضّبی خبهؼیت ،هططٍػیت ٍ کبضایی ثِ خوغثٌسی ٍ ًتیدِگیطی هغبلت
هی پطزاظین ٍ ضاّکبضّبیی ضا ثطای اغالح ٍ تکویل ًظبم ثبًکساضی ثسٍى ضثبی ایطاى پیطٌْبز
هیکٌین.
هثاًی ًظزی ٍ پیشیٌِ تحقیق
هغبلؼِ ػولکطز ثبًکّبی اسالهی زض کٌبض ثبًکّبی هتؼبضف ٍ همبیسِ ثیي آىّب زض
فضبی ثبًکساضی زٍگبًِ ثب تبکیس ثط هجبًی ًظطی ثبًکساضی اسالهی ًسجت ثِ ثبًکساضی هتؼبضف
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اهطی هؼوَل ثسل ضسُاست .فضبی غٌؼت ثبًکساضی اًسًٍعی کِ زض سبلّبی اذیط ضضس لبثل
تَخِ ای زاضتِ است ًیع هطوَل ایي زستِ هغبلؼبت ثَزُ است کِ زض ازاهِ ثِ هؼطفی ثطذی
اظ هْنتطیي آىّب هیپطزاظین.
گبهبگیٌتب ٍ ضٍذین ،)2004( 1زض همبلِ هطتطکی ثب ػٌَاى همبیسِ ثجبت ثیي ثبًکّبی
اسالهی ٍ ثبًکّبی هتؼبضف :هغبلؼِ هَضزی اًسًٍعی ،ثب استفبزُ اظ آظهَى آهبضی ً ،tطبى
هیزّس کِ سغح همبیسِ ثجبت ثیي ثبًکّبی اسالهی ٍ ثبًکّبی هتؼبضف ثِعَض لبثل
تَخْی هتفبٍت استً .تبیح ایي پژٍّص زض عَل سبلّبی  ٍ 2004-2009ثب استفبزُ اظ
ًوًَِّبی هغبلؼبتی ضبهل  12ثبًک اسالهی ٍ  71ثبًک هتؼبضف زض اًسًٍعی ثِ ایي غَضت
ثِزست آهس کِ ثِعَض کلی ثبًکّبی اسالهی زض همبیسِ ثب ثبًکّبی هتؼبضف زاضای زضخِ
پبییيتطی اظ ثجبت ّستٌس.
کسطی ٍ کسین ،)2009( 2زض همبلِ هطتطکی ثب ػٌَاى ػَاهل تدطثی پساًساظ زض
ثبًکّبی اسالهی :هغبلؼِ هَضزی ثبًک اًسًٍعی ،ثب ضٍش هسل ذَزضگطسیَ ثطزاضی ،3اّویت
ًطخ ثبظزّی ٍالؼی زض سپطزُ اسالهیً ،طخ ثْطُ زض سپطزُّبی هؼوَلی ،زضآهس ٍالؼی ٍ تؼساز
ضؼت ثبًک اسالهی کِ زض تؼییي سغح پساًساظ زض ثبًکّبی اسالهی ًمص زاضز ضا هَضز
هغبلؼِ لطاض زازًسً .تبیح ثِزست آهسًُ ،مص هَثط ًطخ ثْطُ هتساٍل زض تؼییي سغح پساًساظ
زض ثبًکّبی اسالهی ضا هَضز تأییس لطاض هیزّس .ثِعَض ذبظ ،سپطزُ اسالهی ثبالتط ثب ًطخ
ثبالتط ثبظگطت ٍ ًطخ ثْطُ پبییيتط ضاثغِ زاضز.4
خٍَازی ٍ ّوکبضاى ،)2014( 5زض همبلِ هطتطکی ثب ػٌَاى ثطضسی ثْطٍُضی ٍ اثط ثرطی
ثبًکساضی اسالهی ٍ ثبًکساضی هتؼبضف :هغبلؼِ هَضزی اًسًٍعی ،ثب ضٍش تَغیفی-تحلیلی ،ثِ
تجییي ضفتبض هبلی ثبًکّبی اسالهی هیپطزاظًس .ثب تَخِ ثِ تحمیمبت تدطثی ،ثِ ًظط هیضسس
کِ سَز ثبًکّبی اسالهی زض اًسًٍعی ثِ زاضاییّب ٍ ثسّیّبی کَتبُهست ثستگی ًساضتِ
1 Gamaginta and Rokhim
2 Kasri and Kassim
3 Vector Autoregressive

 4زض ایٌدب ثبیس ثِ ایي ًکتِ تَخِ ًوَز کِ ثِزلیل ٍخَز سیستن ثبًکزاضی زٍگبًِ زض کطَض اًسًٍعی ،ثبًکّبی اسالهی
ثِعَض غیط هستمین اظ ًطخ ثْطُ کِ زض سیستن اسالهی تحطین ضسُاست هتأثط هیضًَس.
5 Jaouadi et al.
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ثبضس .ایي یبفتِ ثسیي هؼٌی است کِ تحَالت پَلی ٍ هبلی ثط تػوینگیطی سطهبیِگصاضی ٍ
ػولیبت هبلی ثرص ثبًک اسالهی زض اًسًٍعی ،تبثیط ًویگصاضز .ثبًکّبی هتؼبضف زض اًسًٍعی
زض ػول کبضایی ٍ اثط ثرطی ًساضًس .زض ٍالغ لبزض ثِ استٌتبج هطبضکت التػبزی اظ ثرص
ثبًکساضی اسالهی زض همبیسِ ثب ثبًکّبی هتؼبضف ًیستٌسً .تبیح ثِزست آهسُ ًمص تحکین
هبلی اسالهی ثِػٌَاى ضاُحل لبثل لجَل ثطای تطٍیح ثْطٍُضی ٍ اثط ثرطی ثبًک زض
کطَضّبی زض حبل تَسؼِ ضا ًطبى هیزّس.
فرطی حسیي ،)2014( 1زض همبلِای ثب ػٌَاى ثجبت ثبًکساضی اسالهی زض اًسًٍعی ،ثب
ضٍش تَغیفی-تحلیلی ،لسضت هبلی ثبًکّبی اسالهی ضا ثِغَضت تدطثی ثط اسبس هغبلؼِ
هَضزی  102ثبًک اسالهی ذػَغی (ثبًک هلی ضطػی ،ثبًک ٍاحس تدبضی ضطػی ٍ ثبًک
ٍاحس ضٍستبیی ضطػی) زض اًسًٍعی هَضز ثطضسی لطاض زازُاست .تأثیط ثبًکّبی اسالهی ثط
ثجبت هبلی ضا اضائِ زازُ ٍ ًمص اًساظُ ثبًک ضا زض ثجبت ثبًکّب ثطضسی کطزُاستً .تبیح ایي
تحمیك ًطبى هیزّس کِ )1 ،اًساظُ ثبًکّب تفبٍت هؼٌیزاضی اظ ًظط ثجبت زاضًس )2 ،ثِعَض
کلی ،ثجبت ثبًک اسالهی تَسظ زاضاییّب ٍ تٌَع زضآهس تحت تأثیط لطاض هیگیطز )3 ،گطایص
ثبًکّبی اسالهی ثعضگ اظ لحبػ هبلی ًسجت ثِ ثبًکّبی اسالهی کَچک لَیتط است)4 ،
ثبًکّبی اسالهی کَچک ًسجت ثِ ثبًکّبی اسالهی هتَسظ ثبثجبتتط ّستٌس ،کِ هوکي
است هٌؼکسکٌٌسُ چبلصّبی هسیطیت ضیسک تأهیي هبلی زض ثبًکّبی هتَسظ اسالهی
ثبضسّ .وچٌیي یبفتِّب ًطبى هیزّس کِ زاضایی ٍ تٌَع زضآهس تأثیط لبثل تَخْی ثط ثجبت
ثبًکی ثٍِیژُ ثطای توبهی ثبًکّب ٍ ثبًکّبی ضٍستبیی زاضز.
لیٌسظی ،)2014( 2زض همبلِای ثب ػٌَاى ثیي تمَا ٍ تسثیط :زٍلت ضطػی ٍ همطضات
ثبًکساضی اسالهی زض اًسًٍعی ،ثب ضٍش تَغیفی-تحلیلی ثیبى هیکٌس کِ ًظبضت ثط خٌجِّبی
احتیبعی ثبًکساضی اسالهی ثسیبض ضجیِ ثِ ثبًک هتؼبضف است .ثب ایيحبل ،خٌجِّبی هصّجی،
ثبیس اظ ًظط ضطػی تَسظ ّیئت هسیطُ ضَضای ػلوبی اًسًٍعیً ،3ظبضت ٍ ثطضسی ضَز ٍ

1 Fakhri Husein
2 Lindsey
)3 Ulma Council of Indonesia (MUI
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اًدوي ًظبضت ضطػی 1زض ّط هؤسسِ هبلی ثطای ضاٌّوبیی احکبم ضطػی اظ عطیك فتَا ػول
هیکٌٌس .ضَضای ػلوبی اًسًٍعی 2یک سبظهبى غیط زٍلتی است اهب تحت حوبیت زٍلت ٍ اظ
عطف زٍلت تأهیي هبلی هیضَز ٍ ثِعَض فعایٌسُای هحبفظِکبض است.
ًظط ثِ هغبلؼبت اًدبم ضسُ کِ ثیطتط زض ظهیٌِ همبیسِ ػولکطز ثبًکّبی اسالهی ٍ هتؼبضف
هیثبضس ،ذالء هغبلؼبتی زض ظهیٌِ هؼطفی الگَی ػولیبتی ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ٍ همبیسِ آى
ثب الگَی لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ایطاى هطبّسُ هیضَز .زض ازاهِ پس اظ هطٍضی ثط تبضیرچِ
ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ،ثِ هؼطفی ٍ همبیسِ آى ثب لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثبی ایطاى ٍ ًمس
ٍ ثطضسی ثطاسبس سِ هؼیبض خبهؼیت ،هططٍػیت ٍ کبضایی هیپطزاظین.
ًظام تاًکذاری اسالهی اًذًٍشی
اًسًٍعی سیستن ثبًکساضی ٍ التػبز زٍگبًِ زاضز .لبًَى ضوبضُ  23سبل  1999ثبًک
هطکعی ٍ اغالح ضسُ آى ثٍِسیلِ لبًَى ضوبضُ  3سبل  ،2004اػالم ًوَزُاست کِ ایي
کطَض ػولکطزّبی پَلی ّط زٍ سیستن اسالهی ٍ سٌتی (ضثَی) ضا اخطا هیکٌسّ .وچٌیي،
لبًَى ثبًکی ضوبضُ  7سبل  ٍ 1992اغالح ضسُ آى لبًَى ضوبضُ  10سبل  ،1998اخبظُ
هیزّس کِ ثبًکّبی اسالهی زض کٌبض ٍاحسّبی سٌتی ػول ًوبیٌس (ایسوبل.)2011 ،
تبضید ثبًکّبی اسالهی زض اًسًٍعی ثِ سبل  ،1990ظهبًیکِ ضَضای ػلوبی اًسًٍعی
(ضَضای فمْی اًسًٍعی) زض کیسبضٍا 3غطة خبٍا اًسًٍعی کٌفطاًسی ثطگعاض کطزًس ،ثبظ
هیگطزز .ایي کٌفطاًس ثط هجٌبی اًگیعُ ثسیبضی اظ هسلوبًبى اًسًٍعی کِ ذَاستبض ثبًک
ثسٍى ثْطُ ٍ ذسهبت ثبًکساضی زض چبضچَة العاهبت ضطیؼت ثَزًس ،ضکل گطفت .زض عَل ایي
کٌفطاًس ثبًک اسالهی ضٌبذتِ ضس .ثٌبثطایي ،هیتَاى آى ضا ثِػٌَاى ًمغِ ػغف زض تدسیس
حیبت اسالم زض حَظُ التػبز ثبًکساضی ٍ اهَض هبلی زض اًسًٍعی زاًست .پس اظ کٌفطاًس،
تالشّبی هستوطی ثطای ػولیبتی ضسى ایسُ ثبًکساضی اسالهی غَضت گطفت .زض هطاحل
اٍلیِ ،ػبلوبى زیٌی ٍ زاًطگبّیبى هجتکط ایسُّبی ثبًک اسالهی ثَزًس .اظ ًمغِ ًظط لبًًَی،
1 Syariah Supervisory Boards
2 Majelis Ulama Indonesia
3 Cisarua
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غسٍض لبًَى ثبًکساضی ضوبضُ  1992/7فطغت ایدبز ثبًکّبی اسالهی ضا ایدبز کطز .پس اظ
تالش عَالًی ٍ هستوط ،زض ًَاهجط سبل  1992اٍلیي ثبًک اسالهی اًسًٍعی ،ثًِبم ثبًک
هؼبهالت اًسًٍعی 1افتتبح ضس.
اکٌَى زض اًسًٍعی  7ثبًک اسالهی فؼبلیت هیکٌٌسّ .وچٌیي  25ضؼجِ اسالهی ثبًکّبی
سٌتی کِ فؼبلیت آىّب اظ ثبًکّبی ضثَی خسا است زض ایي کطَض فؼبل ّستٌس ٍ ػالٍُ ثط ایي
ثبًکّب ،حسٍز  242هؤسسِ سطهبیِگصاضی هحلی اسالهی ًیع زض ًمبط هرتلف ایي کطَض زائط
ّستٌس .ایي هؤسسبت ٍامّبی کَچک ٍ هتَسظ ثِ افطاز ضٍستبیی ثٍِیژُ زض هٌبعك هسلوبىًطیي
اػغبء هیکٌٌس .کبضضٌبسبى هؼتمسًس کِ ظَْض ثبًکّبی اسالهی زض اًسًٍعی ثِ ذبعط توبیل ٍ
اثتکبض هطزم ثَزُ ٍ زض آغبظ زٍلت ایي کطَض زض ایي هسئلِ زذبلت ٍ ًمص چٌساًی ًساضتِ است .ایي
غٌؼت زض اًسًٍعی سبالًِ ضضس  30زضغسی ضا ضبّس است زض حبلیکِ ثبًکساضی سٌتی زض ایي
کطَض ّطگع چٌیي ضضسی ضا ضبّس ًجَزُ است (.)www.taghribnews.com
زض سبلّبی  2014تؼساز  10ثبًک ضطیؼت ػوَهی ٍخَز زاضت ،زض حبلی کِ زض سبل
 ،2002تٌْب  2ثبًک ٍخَز زاضت .زض کٌبض آىّب ٍاحسّبی کست ٍ کبض ضطیؼت ٍ ثبًک
ضطیؼت ضٍستبیی ثِ تؼساز  149 ٍ 23ضسیس کِ ًسجت ثِ سبلّبی لجل ضضس هٌبسجی زاضتِ
است .زض هدوَع زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی تب سبل  2014زض حسٍز  182هؤسسِ
هجتٌی ثط ضطیؼت یب ثبًک اسالهی ٍخَز زاضت.
جذٍل  :1تَسؼِ ثبًکّبی هجتٌی ثط ضطیؼت زض اًسًٍعی
ًَع تاًک
تاًک شزیؼت ػوَهی
3
ٍاحذ کسة ٍ کار شزیؼت
4
تاًک شزیؼت رٍستایی
جوغ
2

2002
2
6
83
91

2003
2
8
84
94

2005 2004
3
3
19
15
92
86
114 104

2007 2006
3
3
25
20
109 105
137 128

2008
3
25
109
137

2014
10
23
149
182

هٌثغwww.bi.go.id :
1 Bank Muamalat Indonesia

 2ثبًک تدبضت ضطػی ( :)Sharia (Islamic) Commercial Bankثبًکی است کِ ذسهبت زضیبفت ٍ پطزاذت ضا
اضائِ هیزّس.
ٍ 3احس کست ٍ کبض ضطػی ( :)Sharia (Islamic) Business Unitکِ آى ضا  UUSهیًبهٌس ،یک ٍاحس کبضی است کِ هبًٌس
زفبتط هطکعی ثبًکّبی تدبضی هتؼبضف ػول هیًوبیس .ثب ایي حبل فؼبلیت آىّب ًیع زض چبضچَة ضطیؼت هیثبضس.
 4ثبًک ضٍستبیی ضطػی ( :)Sharia (Islamic) Rural Bankثبًکی کِ ّیچ گًَِ ذسهبت زضیبفت ٍ پطزاذت ضا اًدبم ًویزّس.

86

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی ،سال سوم ،شماره 5

ایي ضضس گستطزُ ثبًکساضی اسالهی زض اًسًٍعی ،هَخت پیسایص هطکالتی ًیع زض ایي کطَض
ضسُاست .اظ خولِ ایي هطکالت ضطٍضت تؼسیل زض لَاًیي ًبّوگَى ثب لَاػس فمِ هؼبهالت ٍ ًیبظ
ثِ هترػػبى ثبًکساضی اسالهی زض ثبًکّب ٍ ضؼجِّبی ثبًکّبی اسالهی هیثبضس.
اهطٍظُ ػالٍُ ثط ثبًک هؼبهالت اًسًٍعی کِ زض سبل  1992تأسیس گطزیس ،ثبًک ،IFI
ثبًک ًگبضای اًسًٍعی ،ثبًک خبثط ،ثبًک ضکبیت اًسًٍعی ،ثبًک زاًبهَى ،ثبًک ثیيالوللی
اًسًٍعی ،ضطکت ثبًکساضی ضطػی ٌّگکٌگ ( )HSBCفؼبلیتّبی هبلی اسالهی زاضًس
(ضاچوبٍاتی ٍ 1سیوسَالحکین.)2004 ،2
تزرسی تطثیقی ًظام تاًکذاری اسالهی اًذًٍشی تا ًظام تاًکی ایزاى
ثب تَخِ ثِ حَظُ فؼبلیت ثبًک کِ اظ سِ ثرص تدْیع ،ترػیع ٍ ذسهبت ثبًکی ضکل
گطفتِ است ،لبًَى ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ًیع زض ثرصّبی خساگبًِ ثِ هؼطفی ضٍشّبی
هَضز استفبزُ تَسظ ثبًکّبی اسالهی پطزاذتِ است کِ زض ازاهِ ثِ آىّب هیپطزاظین.3
تجْیش هٌاتغ تاًکی

هغبثك لبًَى ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ،هْنتطیي ضٍشّبی تدْیع هٌبثغ ثِضطح ظیط
هیثبضس:
 -1سپزدُ دیذاری

سپطزُ زیساضی ،سپطزُای است کِ هیتَاًس زض ّط ظهبًی ثب استفبزُ اظ چک یب زیگط
ضٍشّب پطزاذت یب ثطزاضت ًوَز .ثط اسبس لبًَى ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثبًکّب
هیتَاًٌس ثب ثْطُگیطی اظ ظطفیت زٍ ػمس ٍزیؼِ ٍ هضبضثِ ،سپطزُ زیساضی ضا ثِ هطتطیبى
ذَز اضائِ ًوبیٌس.
Rachmawati
Syamsulhakim

1
2

 3هغبلت ایي ثرص ثیطتط اظ
Directorate of Islamic Banking Bank Indonesia, Cpdification of Islamic banking products, 2008.
(http://www.bi.go.id/en/perbankan/syariah/Documents/CODIFICATIONOFISLAMICBANKING
)PRODUCTS.pdf

التجبس ضسُاست.
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الف) سپطزُ زیساضی ثط اسبس لطاضزاز ٍزیؼِ :هْنتطیي ٍیژگی ایي حسبة ػجبضت است اظ:
 ثبًک ثِػٌَاى زضیبفتکٌٌسُ ٍ هطتطی ثِػٌَاى پطزاذتکٌٌسُ ٍخَُ ػول هیکٌٌس. ثبًک ًویتَاًس ٍػسُ ّیچ ًَع سَز یب خبیعُای ثِ هطتطی ثسّس. ثبًک هوکي است ّعیٌِّبی هطتطی هبًٌس ّعیٌِ پطیٌت زستِ چک ،توجط ٍ پطیٌتگعاضش هؼبهالت ٍ ٍضؼیت تطاظًبهِ ،افتتبح یب ثستِ ضسى حسبة ضا ثط ػْسُ ثگیطز.
 ثبًک ثبظگطت ٍخَُ ثِ هطتطی ضا تضویي هیکٌس. ٍخَُ هوکي است زض ّط ظهبًی تَسظ هطتطی ثطزاضت ضَز.ة) سپطزُّبی زیساضی ثط اسبس لطاضزاز هضبضثِ :اظ خولِ ٍیژگیّبی ایي حسبة هَاضز ظیط است:
 هطتطی ثِػٌَاى هبلک ٍخَُ (ضة الوبل) ٍ ثبًک ثِػٌَاى هسیط ٍخَُ (هضبضة) ػول هیًوبیس. ضٍش هطبضکت زض سَز ثبیس ثط اسبس ًسجت هَضز تَافك تؼییي ضَز. ثبًک هوکي است ّعیٌِّبی هطتطی هبًٌس ّعیٌِ پطیٌت زستِ چک ،توجط ٍ پطیٌتگعاضش هؼبهالت ٍ ٍضؼیت تطاظًبهِ ٍ افتتبح یب ثستِضسى حسبة ضا ثط ػْسُ ثگیطز.
 ثبًک هدبظ ثِ کبّص ًسجت سَز هطتطی ثسٍى ّیچ هدَظ لجلی ًویثبضس.ثطاسبس لبًَى ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثبًکّبی اسالهی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی تدبضی
اسالهی لبزض ثِ ثْطُگیطی اظ ایي حسبةّب ثطای تدْیع هٌبثغ ثبًکی هیثبضٌس.
حسبةّبی زیساضی زض ًظبم ثبًکساضی اًسًٍعی ّوبًٌس حسبة خبضی زض ًظبم ثبًکساضی
ثسٍى ضثبی ایطاى هیثبضس .ثب ایي حبل زض ایطاى حسبة خبضی ثط اسبس ػمس لطؼالحسٌِ
افتتبح ٍ ثِ زاضًسُ آى ّیچ سَزی تؼلك ًویگیطز .ایي زض حبلی است کِ زض ًظبم ثبًکساضی
اسالهی اًسًٍعی ،حسبة زیساضی ثط اسبس ػمَز ٍزیؼِ ٍ هضبضثِ هیثبضس کِ اٍلی اظ ًظط
فمْی ٍ زٍهی اظ لحبػ التػبزی ثط ػمس لطؼالحسٌِ هَضز استفبزُ زض ًظبم ثبًکی ایطاى
اضخحیت زاضز .ثِ ایي غَضت کِ استفبزُ اظ ػمس ٍزیؼِ زض حسبة زیساضی هٌدط ثِ اًؼغبف
پصیطی زض اضائِ ذسهبت هیگطزز .ایي زض حبلی است کِ ثبًکّبی ایطاى اظ ػمس لطؼالحسٌِ
استفبزُ هیکٌٌس کِ ثِ خْت هبّیت ػمس لطؼ اظ هحسٍزیتّبی ذبظ ثطذَضزاض است .ثِ
ایي ثیبى کِ اکثط ثبًکّب اػن اظ اسالهی ٍ هتؼبضف زض لجبل سپطزُگصاضاى خبضی هتؼْس
هیضًَس ذسهبت ذبغی اضائِ زٌّس .ثطای هثبل هغطح هیکٌٌس ،اگط گطزش هبلی حسبة ثِ
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هجلغ هؼیٌی ثطسس ،اظ اهتیبظ اػتجبض زض حسبة خبضی زض حس هؼیي ثطذَضزاض هیضًَس ٍ یب اگط
هبًسُ هَخَزیضبى ثِعَض هتَسظ اظ هجلغ هؼیٌی ثیطتط ثبضس ثبًک ثب هؼطفی غبحت حسبة ،ثِ
تؼساز هطرػی اهتیبظ ٍام ٍاگصاض هیکٌس .زض ایي هَاضز اگط ضاثغِ حمَلی ثبًک ثب سپطزُگصاض
لطؼ ثبضس ،هطکل ضثب پیص هیآیس ،چَى ثِ زیس ػطف ّوِ ایي اهتیبظات ظیبزی هحسَة
هیضًَس اهب اگط لطاضزازٍ ،زیؼِ ّوطاُ ثب اشى تػطف ثبضس ،چٌیي هطکلی ضخ ًویزّس.
زض حسبة زیساضی هجتٌی ثط ػمس هضبضثِ ثِزلیل اػغبی سَز ثِ سپطزُگصاضاى اظ یک
عطف ٍ ػسم تؼلك ضطض ثِ سپطزُگصاضاى زض غَضت لػَض ثبًک زض استفبزُ غحیح اظ هٌبثغ،
اًؼغبفپصیطی التػبزی ثیطتطی ثِزلیل پطزاذت سَز ًسجت ثِ حسبةّبی خبضی ایطاى کِ
ثط اسبس ػمس لطؼالحسٌِ افتتبح هیگطزز ،زاضز.
 -2سپزدُ پساًذاس

ثط اسبس لبًَى ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثبًکّب هدبظ ثِ افتتبح ایي حسبة ثط اسبس ػمَز
ٍزیؼِ ٍ هضبضثِ هیثبضٌس.
الف) سپطزُ پساًساظ ثط اسبس لطاضزاز ٍزیؼِ :هْنتطیي ٍیژگیّبی ایي حسبة ػجبضتٌس اظ:
 ثبًک ثِػٌَاى زضیبفتکٌٌسُ ٍخَُ ٍ هطتطی ثِػٌَاى پطزاذتکٌٌسُ ٍخَُ ػول هیکٌٌس. ثبًک ًویتَاًس ٍػسُ ّیچ ًَع سَز یب خبیعُای ثِ هطتطی ثسّس. ثبًک هوکي است ّعیٌِّبی هطتطی هبًٌس ّعیٌِ پطیٌت زستِ چک ،توجط ٍ پطیٌتگعاضش هؼبهالت ٍ ٍضؼیت تطاظًبهِ ٍ افتتبح یب ثستِ ضسى حسبة ضا ثط ػْسُ ثگیطز.
 ثبًک ثبظگطت ٍخَُ ثِ هطتطی ضا تضویي هیکٌس. ٍخَُ هوکي است زض ّط ظهبًی تَسظ هطتطی ثطزاضت ضَز.ة) سپطزُّبی پساًساظ ثط اسبس لطاضزاز هضبضثِ :هْنتطیي ٍیژگیّبی ایي حسبة ػجبضتٌس اظ:
 هطتطی ثِػٌَاى هبلک ٍخَُ (ضةالوبل) ٍ ثبًک ثِػٌَاى هسیط ٍخَُ (هضبضة) ػول هیًوبیٌس. ضٍش هطبضکت زض سَز ثبیس ثط اسبس ًسجت هَضز تَافك تؼییي ضَز. ثطزاضت ٍخَُ تَسظ هطتطی تٌْب ثط اسبس ضٍش هَضز تَافك اهکبىپصیط است. ثبًک هوکي است ّعیٌِّبی هطتطی هبًٌس ّعیٌِ پطیٌت زستِ چک ،توجط ٍ پطیٌتگعاضش هؼبهالت ٍ ٍضؼیت تطاظًبهِ ،افتتبح یب ثستِ ضسى حسبة ضا ثط ػْسُ ثگیطز.
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 ثبًک هدبظ ثِ کبّص ًسجت سَز هطتطی ثسٍى ّیچ هدَظ لجلی ًویثبضس.ثطاسبس لبًَى ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثبًکّبی ثبظضگبًی اسالهیٍ ،احسّبی کست ٍ کبض
اسالهی ٍ ثبًک ّبی ضٍستبیی اسالهی لبزض ثِ افتتبح ایي حسبة ثطای تدْیع هٌبثغ ثبًکی
هیثبضٌس.1
تفبٍت اسبسی حسبة هصکَض ثب حسبة پساًساظ لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثبی ایطاى زض
ػمس هَضز استفبزُ است کِ زض ایطاى حسبةّبی پساًساظ ثِ هبًٌس حسبة خبضی ثط اسبس
ػمس لطؼالحسٌِ هیثبضس ،ایي زض حبلی است کِ زض اًسًٍعی ثبًکّب ثط اسبس لبًَى ،هدبظ
ثِ زضیبفت هٌبثغ ثط اسبس ػمَز ٍزیؼِ ٍ هضبضثِ هیثبضٌس .ػالٍُ ثط تفبٍتّبی کِ زض هَضز
لجلی ثطای ایي ًَع ػمَز ثیبى ضس ،شکط ایي ًکتِ ًیع الظم است کِ ثبًکّبی ایطاى ثِ
زاضًسگبى حسبةّبی پساًساظ ،ثِغَضت لطػِکطی خَایع ًمسی ٍ غیطًمسی زض کٌبض سبیط
اهتیبظات هطثَط ثِ زضیبفت تسْیالت پطزاذت هیکٌٌس .تفبٍت زیگط حسبةّبی پساًساظ
ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثب ثبًکّبی ایطاًیًَ ،ع استفبزُ ثبًک اظ هٌبثغ زضیبفتی
هیثبضس .زض ثبًک ّبی ایطاى ایي هٌبثغ خعء هٌبثغ هبلکیتی ثبًک ثَزُ ٍ ثبًک ثط اسبس لبًَى
هدبظ است اظ عطیك ػمَز ضطػی هٌسضج زض فػل سَم لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثب آىّب ضا
هَضز استفبزُ لطاض زّس ٍ هٌبفغ التػبزی ایي هٌبثغ ثِ ثبًک اذتػبظ هییبثس .زض حبلیکِ
ثبًکّبی اسالهی اًسًٍعی هدبظ ثِ ایي کبض ًویثبضٌس.2
 -3سپزدُ هذتدار

سپطزُ هستزاض سپطزُای است کِ ٍخَُ آى تٌْب ثؼس اظ یک ظهبى هطرع ثط پبیِ تَافك
ثیي هطتطی ٍ ثبًک ثطزاضت هیضَز .ثبًکّبی اسالهی اًسًٍعی ثط اسبس لبًَى لبزض ثِ
افتتبح ایي حسبة ثط پبیِ ػمس هضبضثِ ثب ٍیژگیّب ٍ سبظٍکبض ظیط هیثبضٌس:
 1هْنتطیي تفبٍت سپطزُّبی زیساضی ثب سپطزُّبی پساًساظ زض ًظبم ثبًکزاضی اسالهی اًسًٍعی هطثَط ثِ ایي هیثبضس
کِ سپطزُّبی زیساضی ثطای تسْیل زض فؼبلیتّبی زضیبفت ٍ پطزاذت تَسظ هطتطیبى استفبزُ هیضَز ٍ سپطزُّبی
پساًساظ ثطای هسیطیت ًمسیٌگی هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز.
 2ثب ایي حبل ثبیس ثِ ایي ًکتِ تَخِ ًوَز کِ اظ سبل  1382ثب العام ثبًک هطکعی ،ثبًکّب ثبیس ٍخَُ حسبة پساًساظ ضا
زض لبلت غٌسٍق لطؼالحسٌِ تٌْب زض فؼبلیتّبی لطؼالحسٌِای ثِکبض ثگیطًس.
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 هطتطی ثِػٌَاى هبلک ٍخَُ (ضةالوبل) ٍ ثبًک ثِػٌَاى هسیط ٍخَُ (هضبضة) ػول هیکٌس. هسیطیت ٍخَُ تَسظ ثبًک هوکي است ثب هحسٍزیتّبیی اظ سَی هبلک ٍخَُ (هضبضثِهمیس ٍ )1یب اًدبم ثسٍى ّیچ هحسٍزیتی اظ سَی هبلک ٍخَُ (هضبضثِ هغلك )2اًدبم ضَز.
 هحسٍزیتّبی تؼطیفضسُ تَسظ هطتطی ثبیس ثٍِضَح زض ضطایظ هضبضثِ همیس هطرع ضَز. ضٍش تسْین سَز ثبیس هغبثك ًسجت هَضز تَافك زض اثتسا تؼییي ضَز. ثطزاضت ٍخَُ تَسظ هطتطی هوکي است تٌْب ثط اسبس ًَع تَافك اًدبم ضَز. ثبًک هوکي است ّعیٌِّبی هطتطی هبًٌس ّعیٌِ پطیٌت زستِ چک ،توجط ٍ پطیٌتگعاضش هؼبهالت ٍ ٍضؼیت تطاظًبهِ ٍ افتتبح یب ثستِ ضسى حسبة ضا ثط ػْسُ ثگیطز.
 ثبًک هدبظ ثِ کبّص ًسجت سَز هطتطیبى ثسٍى هدَظ لجلی ًویثبضٌس.ثطاسبس لبًَى ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثبًکّبی تدبضی اسالهیٍ ،احسّبی کست ٍ
کبض اسالهی ٍ ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی ،لبزض ثِ تدْیع هٌبثغ ثبًکی اظ عطیك ایي حسبة
هیثبضٌس.
سپطزُ هستزاض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ضجیِ سپطزُ سطهبیِگصاضی زض لبًَى
ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثبی ایطاى است .ثب ایي تفبٍت کِ حسبةّبی سطهبیِگصاضی زض ایطاى ثط
اسبس ػمس ٍکبلت ّستٌس ،یؼٌی ثبًک ثِػٌَاى ٍکیل سپطزُگصاض ٍخَُ ضا زضیبفت ٍ زض لبلت
ػمَز هجبزلِای ٍ هطبضکتی ٍ سطهبیِگصاضی هستمین زض فؼبلیتّبی التػبزی سطهبیِگصاضی
هیًوبیس .ایي زض حبلی است کِ ثبًکّبی اسالهی اًسًٍعی غطفبً ثط اسبس ػمس هضبضثِ ٍخَُ
ضا زضیبفت هیًوبیس.
زض اضتجبط ثب ضٍشّبی تدْیع هٌبثغ ثبًکی زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ،هغبثك
ًوَزاض ظیط زض ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ثطای سبل  ،2014سپطزُّبی هستزاض
هجتٌی ثط ػمس هضبضثِ ثب  135629هیلیبضز ضٍپیِ اًسًٍعی ثیطتطیي حدن ضا ثِ ذَز
اذتػبظ زازُ است ٍ ثؼس اظ آى ضٍشّبی سپطزُ پساًساظ هضبضثِ ثب  51020هیلیبضز ضٍپیِ
ٍ سپطزُ زیساضی هجتٌی ثط ػمس ٍزیؼِ ثب  18649هیلیبضز ضٍپیِ لطاض زاضًس.

Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah Mutlaqah
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ًوَدار  :1سپطزُّبی تدْیع ضسُ ثطای ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ًظبم ثبًکساضی اسالهی
اًسًٍعی -هیلیبضز ضٍپیِ اًسًٍعی
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سپطزُ پس اًساظ هضبضثِ

135629

107812

سپطزُ ّبی هست زاض -هضبضثِ

هٌثغwww.bi.go.id :

زض ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی ٍضؼیت تب حسٍزی هتفبٍت است ،ثِگًَِای کِ ثطای سبل
 2014ثِتطتیت سپطزُّبی هستزاض هجتٌی ثط هضبضثِ  2488085هیلیَى ضٍپیِ اًسًٍعی،
سپطزُّبی پساًساظ ٍزیؼِ  789847هیلیَى ضٍپیِ ٍ سپس سپطزُّبی پساًساظ هجتٌی ثط
هضبضثِ  750483هیلیَى ضٍپیِ لطاض زاضًس .ثبیس تَخِ زاضت کِ ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی
عجك لبًَى هدبظ ثِ زضیبفت سپطزُّبی زیساضی ًویثبضٌس.

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی ،سال سوم ،شماره 5

92

ًوَدار  :2سپطزُّبی تدْیع ضسُ ثطای ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی هیلیبضز-
ضٍپیِ اًسًٍعی
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سپطزُ پس اًساظ هضبضثِ
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سپطزُ ّبی هست زاض -هضبضثِ

هٌثغwww.bi.go.id :

تخصیص هٌاتغ تاًکی

ثط اسبس لبًَى ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثبًکّبی اسالهی اًسًٍعی هدبظ ثِ ترػیع
هٌبثغ ثط اسبس ضٍشّبی ظیط هیثبضٌس.
 -1هضارتِ

تأهیي هبلی ثط اسبس ػمس هضبضثِ زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثِ زٍ غَضت
هضبضثِ ًبهحسٍز ٍ هضبضثِ هحسٍز هیثبضس .ثِایي غَضت کِ زض هضبضثِ ًبهحسٍز هتمبضی
زضیبفت تسْیالت هحسٍزیتی زض هَضَع ٍ سطضسیس ٍ هکبى هػطف تسْیالت زضیبفتی ًساضز،
زض حبلیکِ زض هضبضثِ هحسٍز ،ثبًک هیتَاًس زض توبهی هَاضز هصکَض هتمبضی زضیبفت
تسْیالت ضا هحسٍز ًوبیسٍ .یژگیّب ٍ سبظ ٍ کبض تأهیي هبلی ثط اسبس هضبضثِ زض ًظبم
ثبًکساضی اًسًٍعی ثِغَضت ظیط است:
 ثبًک ثِػٌَاى هبلک ٍخَُ ٍ هطتطی ثِػٌَاى هسیط ٍخَُ زض فؼبلیتّبی تدبضی ػول هیکٌس. ثبًک حك ًظبضت ٍ تَسؼِ کست ٍ کبض هطتطی ضا زاضز.ً -طخ سْن سَز حبغل اظ هسیطیت ٍخَُ ثبیس اظ پیص هطرع ضَز.
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 ًسجت هَضز تَافك ًطخ سْن سَز زض زٍضُ سطهبیِگصاضی اهکبى تغییط ًساضز. زٍضُ تأهیي هبلی ،ثبظپطزاذت ٍخَُ ٍ سْن سَز ثبیس ثط اسبس تَافك ثیي ثبًک ٍ هطتطیتؼییي ضَز.
 تأهیي هبلی ثط اسبس هضبضثِ ثطای تْیِ ٍخَُ ًمس ٍ یب کبالّبست ًِ ،هغبلجبت یب ازػبّب. هیعاى تأهیي هبلی ثط اسبس هضبضثِ ثطای تأهیي ٍخَُ ًمس ،ثبیس ثِ ضٍضٌی ثیبى ضَز. هیعاى تأهیي هبلی ثط اسبس هضبضثِ ثطای تأهیي کبالّب ،ثبیس ثط اسبس اضظش ثبظاض ثِ ضٍضٌیثیبى ضَز.
 ثبظپطزاذت تسْیالت هضبضثِ ثِغَضت لسغی یب ثِغَضت یکخب ،ثبیس ثِ ضٍضٌی ثیبى ضَز.زض ًظبم ثبًکساضی ثسٍى ضثبی ایطاى ثبًکّب هدبظ ثِ استفبزُ اظ ػمس هضبضثِ ثطای
ترػیع هٌبثغ ثبًکی (غطفبً زض هَضَع ثبظضگبًی ٍ تدبضی ٍ ثطای هست هحسٍز) هیثبضٌس.
ایي اهط هتفبٍت اظ هضبضثِ ًبهحسٍز زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ٍ زض غَضت
هحسٍزیت تسْیالت هضبضثِ زض ثرص ثبظضگبًی ،هطبثِ هضبضثِ هحسٍز زض ًظبم ثبًکساضی
اسالهی اًسًٍعی است .ثٌبثطایي ّط زٍ ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ٍ ثبًکساضی ثسٍى ضثبی
ایطاى اظ ػمس هضبضثِ ثب کیفیتّبی هتفبٍت زض ثرص ترػیع هٌبثغ ثبًکی استفبزُ هیکٌٌس.
 -2هشارکت

ٍیژگیّبی تأهیي هبلی ثط اسبس ػمس هطبضکت زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی
ثِغَضت ظیط است:
 ثبًک ٍ هطتطی ثبیس ثِػٌَاى ضطیک کست ٍ کبض ٍ اضائِ کٌٌسُ ٍخَُ ٍ یب زیگط کبالّبثِهٌظَض تأهیي هبلی یک فؼبلیت کست ٍ کبض هطرع ػول ًوبیٌس.
 هطتطی ثِػٌَاى هسیط کست ٍ کبض ٍ ثبًک ثِػٌَاى ضطیک کست ٍ کبض لبزض ثِ هطبضکت زضهسیطیت فؼبلیتّبی کست ٍ کبض هغبثك ثب ٍظبیف ٍ هسئَلیت تَافك ضسُ زض اثتسای تَافك ثبضٌس.
 ًسجت هطبضکت زض سَز حبغل اظ هسیطیت ٍخَُ ثبیس ثب ًسجت هَضز تَافك اظ پیصهطرع ثبضس.
 ًطخ هَضز تَافك هطبضکت زض سَز زض یک زٍضُ اظ سطهبیِگصاضی خع ثب تَافك اهکبى تغییط ًساضز. -لطاضزاز هطبضکت زض لبلت پَل ًمس ٍ یب کبالّب هٌؼمس هیضَز ًِ ،زض همبثل هغبلجبت ٍ یب ازػبّب.
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 اگط هطبضکت زض لبلت پَل ًمس ثبضس ،ثبیس همساض آى ثِ ضٍضٌی هطرع ثبضس. اگط هطبضکت زض لبلت کبالّب ثبضس ،ثبیس اضظش ثبظاضی آىّب ثِ ضٍضٌی هطرع ثبضس. زٍضُ تأهیي هبلی ،ثبظپطزاذت ٍخَُ ٍ سْن سَز ثبیس ثط اسبس تَافك ثیي ثبًک ٍ هطتطیتؼییي ضَز.
 ثبظپطزاذت تأهیي هبلی ثط پبیِ لطاضزاز هطبضکت ثِ زٍ ضٍش اًدبم هیضَز :السبعی یبپطزاذت یکدب.
ثط اسبس لبًَى ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ضٍش تأهیي هبلی ثط اسبس هطبضکت لبثل استفبزُ
زض ثبًکّبی ثبظضگبًیٍ ،احسّبی کست ٍ کبض اسالهی ٍ ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی هیثبضس.
هسل تسْیالت هطبضکتی هَضز استفبزُ زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی هطبثِ هسل
تسْیالت هطبضکت هسًی زض ًظبم ثبًکساضی ثسٍى ضثبی ایطاى است .ثب ایي حبل زض ایطاى
ػالٍُ ثط هطبضکت هسًی ٍ هضبضثِ ضٍشّبی هطبضکتی زیگطی چَى هطبضکت حمَلی،
هعاضػِ ٍ هسبلبت ٍ ثب کوی هسبهحِ سطهبیِگصاضی هستمین تَسظ ثبًکّب لبثلیت استفبزُ
زاضز ایي زض حبلی است کِ تب کٌَى ضٍش پطزاذت تسْیالت هجتٌی ثط هعاضػِ ٍ هسبلبت زض
ّیچ ثبًکی زض ایطاى ثِ ثجت ًطسیسُ است.
 -3هزاتحِ

لطاضزاز هطاثحِ ثب ٍیژگیّبی ظیط زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز.
 ثبًک ثِػٌَاى اضائِکٌٌسُ ٍخَُ زض هؼبهلِ هطاثحِ ثب هطتطی ػول هیکٌس. ثبًک ثِعَض کبهل یب ثرطی اظ ذطیس کبالّب ضا ثب ضطایظ تَافك ضسُ تأهیي هبلی هیکٌس. ثبًک ثبیس ثِ تؼْس اضائِ ٍخَُ ثطای تحمك کبالّبی زستَض زازُ ضسُ تَسظ هطتطی ػول ًوبیس. ثبًک لبزض ثِ ترفیف هٌبست ثسٍى تَافك لجلی هیثبضس.ضٍش تأهیي هبلی ثط اسبس لطاضزاز هطاثحِ زض ثبًکّبی ثبظضگبًیٍ ،احسّبی کست ٍ کبض
اسالهی ٍ ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی لبثل استفبزُ هیثبضس.
تسْیالت هطاثحِ تب سبل  1389زض ًظبم ثبًکی ایطاى ثب ػٌَاى فطٍش السبعی ثِکبض
گطفتِ هیضس ،زض لبًَى ثطًبهِ پٌدن تَسؼِ التػبزی ،سبل  1389زض لبلت هبزُ  98لطاضزاز
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هطاثحِ ثب کبضکطزی گستطزُتط اظ فطٍش السبعی (کِ ضبهل فطٍش ًمسی ٍ ذسهبت) ثِ
هدوَػِ ػمَز فػل سَم لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثب ایطاى افعٍزُ ضس.
 -4سلن

اظ زیگط ضٍشّبی تأهیي هبلی زض ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی تسْیالت سلن ثب ٍیژگیّبی
ظیط است:
 ثبًک ثِػٌَاى اضائِ کٌٌسُ ٍخَُ زض هؼبهلِ سلن ثب هطتطی ػول هیکٌس. ثبًک ٍ هطتطی هَظف ّستٌس تَافكًبهِ کتجی زض اضتجبط ثب تأهیي هبلی ثط اسبس سلنتسٍیي ًوبیٌس.
 ٍخَُ تَسظ ثبًک ثطای هطتطی حساکثط تب ّفت ضٍظ اظ تسٍیي لطاضزاز سلن اضائِ هیضَز. پطزاذت اًدبم ضسُ تَسظ ثبًک ثِ هطتطی ًجبیس ثطای تسَیِ ثسّیّب ٍ هغبلجبت ثبًک ثبضس.تسْیالت هجتٌی ثط ػمس سلن ّوبًٌس سبیط ضٍشّبی اػغبی تسْیالت لبثل استفبزُ
تَسظ ثبًکّبی تدبضی اسالهیٍ ،احسّبی کست ٍ کبض اسالهی ٍ ثبًکّبی ضٍستبیی
اسالهی هیثبضس.
تسْیالت سلف ًیع زض ًظبم ثبًکی ایطاى ثطای پبسدگَیی ثِ زضذَاست هتمبضیبى هٌبثغ
هبلی هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز.
 -5استصٌاع

ٍیژگی ّبی اػغبی تسْیالت هجتٌی ثط ػمس استػٌبع زض ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی
ثِغَضت ظیط است:
 ثبًک ثِػٌَاى فطاّن کٌٌسُ ٍخَُ زض هؼبهلِ استػٌبع ثب هطتطی ػول هیکٌس. پطزاذتی تَسظ ثبًک ثِ هطتطی ًجبیس ثِ ػٌَاى یک هٌجغ آظاز تلمی ضسُ ٍ زض هبلکیتآىّب لطاض گیطز ٍ یب ثطای ثبظپطزاذت هغبلجبت ثبًک هَضز استفبزُ لطاض گیطز.
تسْیالت هصکَض لبثل استفبزُ تَسظ ثبًکّبی تدبضی اسالهیٍ ،احسّبی کست ٍ کبض
اسالهی ٍ ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی هیثبضس.
استػٌبع ًیع اظ خولِ ػمَزی است کِ اثتسا زض لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثبی ایطاى
ًجَزُ است .ثٌبثطایي زض ازاهِ ٍ ثط اسبس هبزُ  98لبًَى ثطًبهِ پٌدن تَسؼِ سبل  1389ثِ
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ّوطاُ هطاثحِ ٍ ذطیس زیي ثِ سبیط ػمَز هَضز استفبزُ زض لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثب
اضبفِ ضس.
 -6اجارُ

هْنتطیي ٍیژگیّبی تأهیي هبلی ثط اسبس اخبضُ زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی
هَاضز ظیط هیثبضس:
 ثبًک ثِػٌَاى اضائِ کٌٌسُ ٍخَُ زض هؼبهالت اخبضُ ثِ هطتطی ػول هیکٌس. ثبًک هتؼْس ثِ اضائِ ٍخَُ ثطای تحمك ػطضِ کبالی ثبزٍام هَضز اخبضُ ثِ سفبضش هطتطی هیضَز. ٍخَُ اضائِ ضسُ تَسظ ثبًک هوکي است ثِ غَضت السبعی ٍ یب یکدب ثبظپطزاذت ضَز. ٍخَُ اضائِ ضسُ تَسظ ثبًک ًویتَاًس ثطای ثبظپطزاذت هغبلجبت ٍ یب هٌبثغ آظاز تلمیضسُ ٍ زض هبلکیت هطتطی ثبضس.
 زض هَضز تأهیي هبلی ثب استفبزُ اظ اخبضُ ثِ ضطط تولیک ،ثبًک ثبیس ثِػٌَاى اضائِ کٌٌسٍُخَُ زض هؼبهلِ اخبضُ ثِ هطتطی ثِػٌَاى ثرطی اظ ٍػسُ اًتمبل هبلکیت هَضَع اخبضُ ثِ
هطتطی ثط عجك تَافك ػول ًوبیس.
اخبضُ ثِ ضطط تولیک اظ زیگط ضٍشّبی ترػیع هٌبثغ ثبًکی زض لبًَى ػولیبت ثبًکی
ثسٍى ضثبی ایطاى است.
 -7قزض

اظ ٍیژگیّبی هْن تأهیي هبلی ثط اسبس ػمس لطؼ زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی
هَاضز ظیط است:
 ثبًک ثِػٌَاى اضائِ کٌٌسُ ٍخَُ (ٍام) ثِ هطتطی ثط اسبس لطاضزاز لطؼ ػول هیکٌس. ثبًک هدبظ ثِ زضیبفت سَز ،ثِ خع ّعیٌِّبی ازاضی هطثَط ثِ تأهیي هبلی ثط اسبس لطؼ ًیست. ثبظپطزاذت لطؼ ثبیس تَسظ هطتطی ٍ زض ظهبى هطرع ثبضس. زض غَضتی کِ هطتطی لبزض ثِ ثبظپطزاذت ّعیٌِ ثبضس اهب توبم یب لسوتی اظ تؼْسات ذَز ضازض ظهبى تَافك ضسُ پطزاذت ًٌوبیس ،ثبًک هوکي است خطیوِ هبلی هغبثك ثب اغَل
ضطیؼت زض چبضچَة ٍضؼیت پیصضٍی هطتطی ثِ ٍی تحویل ًوبیس .تأهیي هبلی ثط اسبس
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ػمس لطؼ لبثل اضائِ تَسظ ثبًکّبی تدبضیٍ ،احسّبی کست ٍ کبض اسالهی ٍ ثبًکّبی
ضٍستبیی اسالهی هیثبضس.
زض ایطاى ًیع ثبًکّب ثطای اًدبم فؼبلیتّبی ذیطیِ ٍ ػبمالوٌفؼِ هدبظ ثِ اػغبی
تسْیالت لطؼالحسٌِ هیثبضٌس.
زض اضتجبط ثب ضٍشّبی تأهیي هبلی ثطای ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ،هطاثحِ
ثب  117371هیلیبضز ضٍپیِ اًسًٍعی ثطای سبل  ،2014ثیصتطیي حدن تأهیي هبلی ضا زاضز،
ثؼس اظ آى هطبضکت ٍ هضبضثِ ثب حدن تأهیي هبلی ثب  14354 ٍ 49387هیلیبضز ضٍپیِ
اًسًٍعی لطاض زاضًس .حدن ضٍشّبی تأهیي هبلی زض سبل ً 2014سجت ثِ سبل  2013خع
ثطای زٍ ضٍش استػٌبع ٍ لطؼ زض سبیط ضٍشّب افعایص زاضتِ است .ػالٍُ ثط ایي ثبًکّبی
ثبظضگبًی اسالهی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ثط اسبس لبًَى هدبظ ثِ استفبزُ اظ ػمس سلن ثطای
اػغبی تسْیالت ًیستٌس.
ًوَدار  :3حدن هٌبثغ ترػیع زازُضسُ زض ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ثِ تفکیک ػمَز زض
ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی -هیلیبضز ضٍپیِ اًسًٍعی
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ًوَزاض  4ػولکطز ثبًک ّبی ضٍستبیی اسالهی زض ظهیٌِ اػغبی تسْیالت ضا ًطبى هیزّس
کِ زض ایي ثرص ًیع ثِ تطتیت هطاثحِ  3965543هیلیَى ضٍپیِ ،هطبضکت  567658هیلیَى

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی ،سال سوم ،شماره 5

98

ضٍپیِ ٍ هضبضثِ  122467هیلیَى ضٍپیِ هیثبضٌس .زض اضتجبط ثب ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی
ًیع هطبّسُ هیضَز کِ حدن تأهیي هبلی ثط اسبس ػمَز لطؼ ،اخبضُ ٍ استػٌبع زض سبل
ً 2014سجت ثِ سبل  2013ثب کبّص هَاخِ ثَزُاست.
ًوَدار  :4حدن هٌبثغ ترػیع زازُضسُ زض ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی ثِ تفکیک ػمَز زض ًظبم
ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی -هیلیَى ضٍپیِ اًسًٍعی
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

مضاربه مشارکت مرابحه
3546361 426528 106851

سلم
26

استصناع
17614

اجاره
8318

سایر
قرض
2013 234469 93325

3965543 567658 122467

16

12881

5179

2014 233456 97709

هٌثغwww.bi.go.id :

ػولکطز ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی زض اضتجبط ثب حَظُّبی تأهیي هبلی ًطبىزٌّسُ
ایي اهط است کِ ثیصتطیي حدن تأهیي هبلی زض سبل  2014ثطای ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ
ٍاحسّبی ضٍستبیی هطثَط ثِ ذسهبت کست ٍ کبض  66810هیلیبضز ضٍپیِ اًسًٍعی ثطای
ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی هطثَط ثِ تدبضت ،ضستَضاى ٍ ّتل  1575091هیلیَى ضٍپیِ
اًسًٍعی هیثبضس.
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ًوَدار  :5حدن هٌبثغ ترػیع زازُ ضسُ زض ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی ثِ حَظُّبی التػبزی
زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی -هیلیبضز ضٍپیِ اًسًٍعی
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ًوَدار  :6حدن هٌبثغ ترػیع زازُضسُ زض ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی ثِ تفکیک حَظُّبی التػبزی
زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی -هیلیَى ضٍپیِ اًسًٍعی
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

کطبٍضظی،
هبّیگیطی
ٍ اهکبًبت
کطبٍضظی

هؼسى

سبذت

آة ،گبظ ٍ
ثطق

389336

6004

39681

7312

2013 1615497 365005 338850 70748 1443921 157138

326330

7495

52866

9476

2014 1763477 458242 491775 83283 1575091 235377

هٌثغwww.bi.go.id :

ذسهبت
ذسهبت
حول ٍ
سبذت ٍ تدبضت،
ضستَضاى ٍ ًمل شذیطُ کست ٍ کبض اختوبػی
سبظ
سبظی
ّتل
هحوَلِ ٍ
اضتجبعبت

سبیط

188

فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی ،سال سوم ،شماره 5

خذهات تاًکی

ثبًکّبی اسالهی اًسًٍعی ثط اسبس لبًَى لبزض ثِ اضائِ ذسهبت ظیط ثِ هطتطیبى ذَز
هیثبضٌس.
 -1اسٌاد اػتثاری ٍاردات

اسٌبز اػتجبضی ٍاضزات اسالهی یک ٍضؼیت پطزاذت غبزض ضسُ ثطای غبزضکٌٌسُ (شیًفغ)
تَسظ ثبًک (ثبًک غبزضکٌٌسُ) ثط اسبس زضذَاست ٍاضز کٌٌسُ ثب تحمك ضطایظ هطرع
(همطضات هتحسالطکل اػتجبضات اسٌبزی/یَسیپی) هیثبضس .لطاضزازّبی هَضز استفبزُ زض ًظبم
ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثطای اضائِ ایي ذسهتٍ ،کبلت ثب اخطت ٍ کفبلت هیثبضس.
ٍ )1کبلت ثب اخطت
 ٍکبلت :اًتمبل اذتیبض اظ ضرػی (هَکل) ثِ عطف زیگط (ٍکیل) زض ضاثغِ ثب هسبئل لبثل اًتمبل. ٍکبلت ،لطاضزاز ٍکبلتی ثب اضائِ ّعیٌِ /اخطت ثِ ٍکیل است. لطاضزاز ٍکبلت هیتَاًس ثب ٍ یب ثسٍى لطؼ یب هضبضثِ یب حَالِ اًدبم ضَز. )2کفبلت
 هؼبهلِ ضوبًی اضائِ ضسُ تَسظ ضطکت ثیوِ (کفیل) ثِ ضرع ثبلث یب ثیوِ (هکفَل لِ)ثطای اًدبم تؼْسات اظ عطف زٍم (هکفل) است.
ٍیژگی ٍ سبظٍکبض ذسهت اسٌبز اػتجبضی زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی هَاضز ظیط است:
 ثبًک ثِػٌَاى ًوبیٌسُ ٍ ضوبًتکٌٌسُ ،ضوبًت ثِ اًدبم تؼْس ٍاضزکٌٌسُ ثِ غبزض کٌٌسُزض اًدبم پطزاذت ػول هیکٌس (ٍکبلت ٍ کفبلت).
 هَضَع تضویي ثبیس تؼْسّبی ٍاضزکٌٌسُ ثبضس ،اظ ًظط اضظش ضٍضي ثبضس ،کل هطرػبتاظ خولِ زٍضُ ضوبًت ٍ ّوچٌیي کبهالً هٌغجك ثب اغَل ضطیؼت (هدبظ) ثبضس.
 ثبًک هدبظ ثِ زضیبفت ّعیٌِ تَافك ضسُ ٍ تؼطیف ضسُ زض یک اضظش اسوی ثبثت ٍ ًِ زضلبلت زضغس پیص اظ اضائِ ذسهت هیثبضس.
 ٍاضزکٌٌسُ ثِ ّوبى همساض لبثل پطزاذت ثِ کبالّبی ٍاضز ضسُ ٍخَُ ضا زض اذتیبض ثبًکلطاض هیزّس.
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 اگط ٍاضزکٌٌسُ ًتَاًس ٍخَُ کبفی ثِ ثبًک ثطای پطزاذت کبالّبی ٍاضزاتی ثپطزاظز ،ثبًککوک هبلی (لطؼ) ثِ ٍاضزکٌٌسُ ثطای تسَیِ پطزاذت کبالّبی ٍاضزاتی فطاّن هیکٌس
(ٍکبلت ٍ لطؼ).
 ثبًک هیتَاًس ثِػٌَاى ضةالوبل ،سطهبیِ هَضز ًیبظ ٍاضزکٌٌسُ ضا فطاّن کٌس (ٍکبلت ٍ هضبضثِ). اگط ٍاضزکٌٌسُ ٍخَُ کبفی ثطای پطزاذت کبالّبی ٍاضز ضسُ ،ثسّی ثِ غبزضکٌٌسُ ضاهی تَاى ثب اًتمبل ثسّی ٍاضزکٌٌسُ ثِ ثبًک تَسظ زضذَاست اظ ثبًک ثطای پطزاذت ثِ
غبزضکٌٌسُ ثِ ّوبى هیعاى لیوت کبالّبی ٍاضزاتی (لطاضزاز ٍکبلت ثب اخطت ٍ حَالِ)
اضائِ ًوَز.
ذسهت ثبًکی هصکَض لبثل اضائِ تَسظ ثبًکّبی تدبضی اسالهی ٍ ٍاحسّبی کست ٍ کبض
اسالهی هیثبضس.
ذسهبت هطثَط ثِ اسٌبز اػتجبضی اظ خولِ ذسهبتی است کِ ثبًکّبی ایطاى زض چبضچَة
لبًَى ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثب ثِ هطتطیبى ذَز اضائِ هیًوبیٌس.
 -2ضواًت تاًکی

ضوبًت ثبًکی ضوبًتًبهِ اػتجبضی هٌتطط ضسُ تَسظ ثبًک ثطای هطتطی است کِ زض آى
هطتطی ثِػٌَاى زضیبفتکٌٌسُ ضوبًت تَسظ ثبًک تضویي هیضَز .لطاضزازی کِ ثطای
ضوبًت زض ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز ،کفبلت است ثِ ایي هؼٌی
کِ هؼبهلِ ضوبًت اضائِضسُ تَسظ ضطکت ثیوِ (کفیل) ثِ ضرع ثبلث یب ثیوِ ضًَسُ
(کفیل لِ) ثطای اًدبم تؼْس اظ عطف ضرع زٍم (هکفل) است.
ٍیژگی ٍ سبظکبض اضائِ ایي ذسهت زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثِغَضت ظیط است:
 ثبًک ثِػٌَاى اضائِ کٌٌسُ ضوبًت زض اًدبم تؼْسات هطتطی ثِ ضرع ثبلث ثِعَض کبهلػول هیکٌس.
 تضویي ضبهل لطاضزاز ثیي ثبًک ٍ ثرص زٍم تضویي ضسُ تَسظ ثبًک ٍ تکویل ضسُ ثبگَاّی زضیبفت ضسُ ضوبًت است.
 هَضَع ضوبًت ثبیس ضبهل ثرص تمبضبی ضوبًت ،ضٍضي اظ ًظط اضظش ،کل ٍ هطرػبتضبهل زٍضُ تضویي ٍ کبهالً هٌغجك ثط اغَل ضطیؼت (هدبظ) ثبضس.
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 ثبًک هدبظ ثِ زضیبفت ّعیٌِ تَافك ضسُ ٍ تؼطیف ضسُ ضٍی یک اضظش اسوی ثبثتذَاّس ثَز.
 ثبًک هدبظ ثِ زضیبفت تضویي زض لبلت ٍثیمِ ًمسی یب زیگط اضکبل ٍثیمِ ثِ اضظشضوبًت هیثبضس.
 زض غَضتی کِ هطتطی ًتَاًس تؼْسات ذَز ثِ ضرع ثبلث ضا ازا ًوبیس ،ثبًک تؼْس ذَز ثِضرع ثبلث ضا ثب لطاضزاز لطؼ تسَیِ ًوَزُ ٍ ثب هطتطی ضوبًت ثِ حل ٍ فػل
ضوبًتًبهِ هیپطزاظز.
ایي ذسهت تَسظ ثبًک ّبی تدبضی اسالهی ٍ ٍاحسّبی کست ٍ کبض اسالهی لبثل اضائِ
ثِ هطتطیبى هیثبضس.
اضائِ اًَاع ضوبًتًبهِ ّبی ثبًکی ًیع یکی زیگط اظ ذسهبتی است کِ تَسظ ثبًکّبی
ایطاى ثِ هطتطیبى ذَز هیضَز.
 -3ارس (صزف)

ذسهتی ضبهل ذطیس ٍ فطٍش اضظ تَسظ ثبًک اسالهی ثِ ّوبى اضظ زض ظهبىّبی هرتلف
ٍ یب ثب اضظّبی هرتلف هیثبضس .لطاضزاز ثِکبض گطفتِضسُ ثطای اضائِ ایي ذسهت غطف
هیثبضس کِ ػجبضت است اظ هؼبهلِای کِ ضبهل تجبزل ثیي اضظّبی هرتلف است ،هْنتطیي
ٍیژگی ذسهت هصکَض ػجبضت است اظ:
 ثبًک ثِػٌَاى ثرص زضیبفت اضظ یب ثرص تحَیل پَل ثِ ٍاسغِ یب هطتطی. هؼبهلِ ًطخ اضظ ذبضخی تٌْب زض لبلت اًَاع هؼبهلِ ًمس غَضت هیپصیطز.ثبًک ّبی تدبضی اسالهی (ثب هدَظ اضظّبی ذبضخی یب ثب هدَظ تجسیل اسؼبض)ٍ ،احس کست
ٍ کبض اسالهی (ثب هدَظ اضظ ذبضخی ٍ یب ثب هدَظ تجسیل اسؼبض) ٍ ثبًک ضٍستبیی اسالهی (ثب
هدَظ تجسیل اسؼبض) لبزض ثِ اضائِ ذسهت هصکَض ثِ هطتطیبى ذَز هیثبضٌس.
هؼبهالت اضظی ًیع یکی زیگط اظ ذسهبتی است کِ ثبًکّبی ایطاى زض چبضچَة لبًَى
ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثب هدبظ ثِ اضائِ آى ثِ هطتطیبى ذَز هیثبضٌس.
هسل ػولیبتی ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثِغَضت ًوَزاض ظیط است.
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ًوَدار  :7ػولیبتی ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی

راّثزدّای قاتل ارائِ تزای اصالح قَاًیي تاًکی ج.ا.ا
ثب تَخِ ثِ الگَی هؼطفی ضسُ زض اضتجبط ثب ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ٍ همبیسِ
اخوبلی آى ثب الگَی ػولیبتی ثبًکساضی ثسٍى ضثبی ایطاى ،هیتَاى ضاّجطزّبی ظیط ضا زض ظهبى
اغالح لَاًیي زض ًظط زاضت:
 .1استفبزُ اظ ػمس ٍزیؼِ ثطای حسبةّبی خبضی ثِ خبی ػمس لطؼالحسٌِّ :وبىعَض کِ اظ
ػٌَاى حسبة خبضی زض ایطاى ثطهیآیس ،ایي حسبةّب لبػستبً ثطای خصة هٌبثغ ػبمالوٌفؼِ ٍ
ثِ کبضگیطی آى زض ایي ظهیٌِ ثبیس هَضز استفبزُ لطاض گیطز کِ زض ػول ثسیي غَضت ًویثبضس
کِ ایي اهط هیتَاًس ظهیٌِسبظ شٌّیت هٌفی زض اضتجبط ثب ػولیبت ثبًکی ثسٍى ضثب ثبضس
(اتفبلی کِ ّناکٌَى زض اضتجبط ثب ثبًکساضی ثسٍى ضثب افتبزُاست) .زض غَضتیکِ ثبًکّبی
ثسٍى ضثبی ایطاى اظ ػمس ٍزیؼِ ثطای تدْیع هٌبثغ حسبة خبضی استفبزُ ًوبیٌس ،ضوي ضػبیت
حطهت ػمس لطؼالحسٌِ ،ثبًک هیتَاًس اظ کبضکطزّبی هثجت حسبة خبضی استفبزُ ًوبیس.
 .2استفبزُ اظ ػمس ٍزیؼِ زض حسبةّبی پساًساظ ثطای فبغلِ گطفتي اظ ضجْبت ضطػی
اػغبی خَایع ثِ هطتطیبى ایي حسبةّب زض ایطاىّ :وبىعَض کِ ثیبى ضس یکی اظ ٍیژگیّبی
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حسبةّبی پساًساظ لطؼالحسٌِ زض ثبًکساضی ثسٍى ضثبی خوَْضی اسالهی ایطاى ،اػغبی
خَایع ثِ زاضًسگبى ایي حسبةّب ثِ غَضت لطػِکطی هیثبضس ،کِ ایي اهط زض ضأى ٍ خبیگبُ
ًظبم ثبًکساضی ثسٍى ضثب ذػَغبً اظ عطیك افتتبح حسبة لطؼالحسٌِ ًویثبضس .ایي زض حبلی
است کِ ثبًکّبی ثسٍى ضثب هیتَاًٌس ثب استفبزُ اظ ػمس ٍزیؼِ زض افتتبح ایي حسبةّب ظهیٌِ
اػغبی اهتیبظاتی هبًٌس هَاضز هصکَض زض حسبة پساًساظ لطؼالحسٌِ ضا ثسٍى ایدبز ضجْبت
ضطػی ضا فطاّن هیًوبیٌس.
 .3تأسیس ًْبزّبی ثبًکی تر ػػی هتٌبست ثب هَلؼیت التػبزی ٍ اختوبػی کطَض:
ّوبى عَض کِ زض الگَی ػولیبتی ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثیبى ضس زض ایي کطَض سِ
ًَع ًْبز ثبًکی هتفبٍت ،ثبظضگبًیٍ ،احسّبی کست ٍ کبض اسالهی ٍ ثبًکّبی ضٍستبیی
اسالهی ثطای اضائِ ذسهبت ثبًکساضی اسالهی زض ًظط گطفتِ ضسُاست کِ ّط یک اظ ٍیژگیّب
ٍ ضٍشّبی هتفبٍتی استفبزُ هیکٌٌس .ایي اهط هیتَاًس ثِػٌَاى الگَیی ثطای اخطای
ثبًکساضی ثسٍى ضثبی ایطاى ثِػٌَاى کطَضی ثب تٌَع زض ٍیژگیّبی التػبزی ٍ اختوبػی
ثبضس .زض ٍالغ اظ آًدب کِ ػمَز اسالهی هَضز استفبزُ زض الگَّبی ثبًکساضی ثسٍى ضثب زض
هَضَع ذبغی لبثلیت استفبزُ زاضز ،ایي تمسینثٌسی هیتَاًس ظهیٌِسبظ ثْطُگیطی
حساکثطی اظ ظطفیت ػمَز هرتلف ثبضس.
ًقذ ٍ تزرسی ًظام تاًکذاری اسالهی اًذًٍشی
ثِهٌظَض ضٌبذت ثْتط هسل ػولیبتی ًظبم ثبًکساضی اسالهی زض سِ ثرص هدعای
خبهؼیت ،هططٍػیت (اظ ًظط فمِ اهبهیِ) ٍ کبضایی ثِ آى هیپطزاظین.
 -1جاهؼیت

خبهؼیت الگَّبی ثبًکساضی زض زٍ ثرص تدْیع ٍ ترػیع هٌبثغ ثبًکی لبثلیت ًمس ٍ
ثطضسی زاضز کِ زض ازاهِ ثطای ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ایي کبض اًدبم هیضَز.
الف) تدْیع هٌبثغ ثبًکیً :ظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثطای کسبًی کِ ثطای استفبزُ اظ
ذسهبت حسبة خبضی ثِ سپطزُگصاضی السام هیکٌٌس ٍ کسبًی کِ ثِ لػس پساًساظ،
سپطزُگصاضی هیکٌٌس ٍ زض ػیي حبل هیذَاٌّس سَزی زضیبفت کٌٌس ٍ کسبًی کِ ثطای
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ضسیسى ثِ سَز اًتظبضی ثبالتط سپطزُگصاضی هیکٌٌس ٍ آهبزُ پصیطش ضیسک ّستٌس ٍ
کسبًی کِ ثطای کست اهتیبظ تسْیالت ثبًکی ،سپطزُگصاضی هیکٌٌس ضاّکبضّبی هٌبست ضا
اضائِ هیکٌس ،اهب ثطای کسبًی کِ ثطای هطبضکت زض ثَاة اػغبی لطؼالحسٌِ ثِ
سپطزُگصاضی السام هیکٌٌس ٍ کسبًی کِ ثطای کست سَز هؼیّي سپطزُگصاضی هیکٌٌس،
ضاّکبضی ًساضز.
جذٍل  :2خبهؼیت ثرص تدْیع هٌبثغ ثبًکی ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی

ردیف

سپزدُ دیذاری

سپزدُ پساًذاس

 1کسبًی کِ ثطای استفبزُ اظ ذسهبت حسبة خبضی ثِ سپطزُگصاضی السام هیکٌٌس.

سپزدُ هذتدار

اّذاف ٍ رٍحیات سپزدُگذاراى



 2کسبًی کِ ثطای هطبضکت زض ثَاة اػغبی لطؼالحسٌِ ثِ سپطزُگصاضی السام هیکٌٌس.
 3کسبًی کِ ثِ لػس پساًساظ ،سپطزُگصاضی هیکٌٌس ٍ زض ػیي حبل هیذَاٌّس سَزی زضیبفت کٌٌس؛





 4کسبًی کِ ثطای کست سَز هؼیّي سپطزُگصاضی هیکٌٌس.
 5کسبًی کِ ثطای ضسیسى ثِ سَز اًتظبضی ثبالتط سپطزُگصاضی هیکٌٌس ٍ آهبزُ پصیطش ضیسک ّستٌس.
6

کسبًی کِ ثطای کست اهتیبظ تسْیالت ثبًکی ،سپطزُگصاضی هیکٌٌس.











ة) ترػیع هٌبثغ ثبًکی :ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثب استفبزُ اظ ػمَز سِ گبًِ هطاثحِ،
اخبضُ ٍ لطؼ ضطایظ الظم ضا ثطای ذبًَاضّب خع ثطای ذطیس ذسهبت اضائِ هیکٌس .اهب ًسجت ثِ
ثٌگبُ ّبی التػبزی ایي ًظبم ًتَاًستِ اظ توبهی ظطفیت ػمَز ثطای پبسدگَیی ثِ ًیبظّبی
ثبًکی استفبزُ ًوبیس .یؼٌی ثطای ًیبظ ثٌگبُّب ثِ ذطیس ذسهبت هبًٌس ذسهبت هٌْسسی ،حول
ٍ ًملً ،ػت ٍ تؼویط ٍ ًگْساضی ،ثیوًِ ،ظبفت ،سلف سطٍیس ٍ  ٍ ...ذطیس زاضاییّبی
غیطهطَْز هبًٌس اٍضاق سْبم ،اٍضاق هطبضکت ٍ  ،...ضاّکبضی اضائِ ًویکٌس .الجتِ سبیط ًیبظّبی
ثٌگبُّب ضا اظ عطیك ػمَز هضبضثِ ،هطبضکت ،هطاثحِ ،سلن ،استػٌبع ٍ اخبضُ پبسد زازُ است.
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جذٍل  :3خبهؼیت ثرص ترػیع هٌبثغ ثبًکی زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی

-2هشزٍػیت

زض کطَض اًسًٍعی ًظبضت ضطػی زض زٍ سغح ثبًک هطکعی ٍ هؤسسبت هبلی اًدبم
هیضَز .زض سغح ثبًک هطکعیًْ ،بزی تحت ػٌَاى ّیئت هبلی ضطیؼت کِ اثتسا تَسظ
ػبلوبى اًسًٍعی ضاُاًساظی گطزیس ،تَسظ ثبًک هطکعی ثِ ضسویت ضٌبذتِ ضس ٍ ایي ثبًک،
همطضات ثبًکساضی اسالهی ضا ثط اسبس احکبم ٍ فتَاّبی غبزضُ اظ سَی ایي ّیبت ،غبزض
هیکٌس(ٍیلسَى )2009 ،1کِ ثبًکّبی اسالهی فؼبل زض کطَض اًسًٍعی هلعم ثِ ضػبیت
همطضات هسترطج ٍ اثالغی اظ سَی ثبًک هطکعی اًسًٍعی اظ احکبم هصکَض هیثبضس.
ػالٍُ ثط ایي ،زض سغح هؤسسبت هبلی ًیع ،توبهی ثبًکّب ٍ هؤسسبت هبلی اسالهی فؼبل
زض اًسًٍعی ،ثِ زاضتي ّیئت ًبظط ضطػی هلعم ّستٌس .زض ٍالغ ّیئت هسیطُ ٍظیفِ اًتربة
اػضبی ّیئت ضطػی ضا ثط ػْسُ زاضز ٍ الظم است ّیئت ضطیؼت ثبًک هطکعی اػتجبض ایي
افطاز ضا تأییس کٌسّ .یئت پیص گفتِ زض اهط ًظبضت ثط فؼبلیت ًظبم ثبًکی زض خبیگبُ ّوکبض
ّیئت هبلی ضطیؼت ،کِ زض ثبًک هطکعی هستمط هیثبضسً ،مص ثسیبض هْوی ضا ایفب هیکٌٌس.
ّوچٌیي ثبًک هطکعی اًسًٍعی اغَلی ضا زض ضاثغِ ثب ًحَُ اًتربة ٍ فؼبلیت ایي ّیئتّب
تؼییي کطزُ است .ثِػٌَاى هثبل ّط یک اظ ّیئتّبی ًبظط ضطػی هلعم ّستٌس ّط ضص هبُ
یک ثبض گعاضضی زضثبضُ ًظبضت ضطػی ذَز ثِ اػضبی ّیئت هسیطُّ ،یئت هبلی ضطیؼت ٍ
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ثبًک هطکعی اًسًٍعی اضائِ کٌٌس (حسیي هیسوی ٍ زیگطاى .)1391،ثب ایي حبل الگَی ًظبم
ثبًک ساضی اسالهی اًسًٍعی ثط اسبس هصاّت اسالهی ثِ ٍیژُ فمِ اهبهیِ زاضای ًکبت لبثل
تأهلی است.
 .1تَسؼِ للوطٍ ػمس هضبضثِ زض زٍ ثرص تدْیع ٍ ترػیع هٌبثغ ثبًکی :ثِ اػتمبز هطَْض
فمیْبى ضیؼِ ٍ ثطذی ػبلوبى اّلسٌت ،1لطاضزاز هضبضثِ ثِ ثبة تدبضت ٍ ثبظضگبًی اذتػبظ
زاضز ٍ زض ثرصّبی زیگط التػبزی خطیبى ًساضز .ایي زض حبلی است کِ ًظبم ثبًکساضی
اسالهی اًسًٍعی هٌبثغ تدْیع ضسُ اظ ایي عطیك ضا اظ عطق ػمَز هرتلف زض ّوِ ثرصّبی
التػبزی ،کطبٍضظی ،غٌؼتی ،ذسهبتی ٍ ثبظضگبًی ترػیع هیزّس زض ًتیدِ تؼساز کوی اظ
ضیؼیبى ٍ اّل سٌت اهکبى استفبزُ اظ ایي حسبةّب ضا ذَاٌّس زاضت (هَسَیبى )1384 ،زض
ٍالغ اگط ثبًک ثِػٌَاى ٍاسظٍ ،خَُ ضا اظ عطیك هضبضثِ زضیبفت ًوَزُ سپس اظ عطیك
هضبضثِ غطفبً زض ثرص تدبضت ٍ ثبظضگبًی ثِکبض گیطز هَضز تأییس هیثبضس ،زض غیط ایي غَضت
اظ للوطٍ ػمس هضبضثِ ذبضج ذَاّس ثَز.
 .2لطاضزاز تطکیجی (ٍکبلت ٍ لطؼ) زض اػتجبضات اسٌبزی :اگط ٍاضزکٌٌسُ ًتَاًس ٍخَُ کبفی ثِ
ثبًک ثطای پطزاذت کبالّبی ٍاضزاتی ثپطزاظز ،ثبًک کوک هبلی (لطؼ) ثِ ٍاضزکٌٌسُ ثطای
تسَیِ پطزاذت کبالّبی ٍاضزاتی فطاّن هیکٌس .ثسیْی است کِ ایي لطؼ ًویتَاًس لطؼ
ثسٍى ثْطُ ثبضس چَى ثب هبّیت ثبًک سبظگبض ًیست ٍ اگط ّن زض همبثل ثْطُ یب اهتیبظی
ثبضس ،هطکل ضثب پیص هیآیس.
-3کارایی

ثب تَخِ ثِ سبذتبض ثبًکساضی اسالهی زض اًسًٍعیً ،سجتّبی ًطبىزٌّسُ ػولکطز
ثبًکساضی اظ ثؼس کبضایی زض زٍ ثرص هدعای ثبًکّبی ثبظضگبًی اسالهی ٍ ٍاحسّبی اسالهی
ٍ ثبًکّبی ضٍستبیی لبثل ثطضسی است.
الف) ًسجت ّعیٌِ ثِ زضآهس :ایي ًسجت ثطای ثبًکّبی ثبظضگبًی اسالهی ٍ ٍاحسّبی اسالهی
سبل  2014ثطاثط ثب  91/7زضغس ٍ ثطای ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی ثطاثط ثب  38/9زضغس است
کِ ًسجت ثِ سبل  2013ثطای ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی  83/9زضغس افعایص
 1اگط چِ هحممبى ٍ ًَیسٌسگبى هؼبغط اّلسٌت ثط ایي اػتمبزًس کِ هضبضثِ ػبم است ٍ اذتػبغی ثِ تدبضت ٍ ثبظضگبًی ًساضز.
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ٍلی ثطای ثبًکّبی ضٍستبیی 79/26 ،زضغس کبّص زاضز .ثٌبثطایي ثبًکّبی اسالهی
ضٍستبیی ػولکطز هٌبستتطی ًسجت ثِ ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی زاضتِ است.
أً .سجت ّعیٌِ ثِ زاضاییً :سجت هصکَض ثطای ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی زض
سبل  2014ثطاثط ثب  8/32زضغس ٍ ثطای ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی هؼبزل ثب  4/71زضغس
هیثبضس کِ ًسجت ثِ سبل  2013ثطای ّط زٍ گطٍُ ثبًکی ثب کبّص هَاخِ ضسُاست ،ایي زض
حبلی است کِ زضغس کبّص ثطای ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی ثیصتط اظ ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ
ٍاحسّبی اسالهی ثَزُ است .ثٌبثطایي ّط زٍ گطٍُ ثبًکی زض اًسًٍعی ثب تَخِ ثِ ایي ضبذع اظ
ػولکطز هٌبسجی ثطذَضزاض ثَزُاًس.
ةً .سجت زضآهس ثِ زاضاییً :سجت هصکَض ثطای ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی اسالهی زض
سبل  2014ثطاثط ثب  9/07زضغس ٍ ثطای ثبًکّبی ضٍستبیی اسالهی ثطاثط ثب  12/7زضغس هیثبضس
کِ ًسجت ثِ سبل  2013ثطای ّط زٍ گطٍُ ثبًکی اظ ضًٍس کبّطی ثطذَضزاض ثَزُ است .ثٌبثطایي زض
هدوَع ػولکطز ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی زض اضتجبط ثب ایي ًسجت هٌبست ًجَزُ است.
ًوَدار ً : 8سجتّبی هطثَط ثِ کبضایی ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی
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تحث ٍ ًتیجِگیزی
 .1اًسًٍعی اظ خولِ کطَضّبی اسالهی است کِ زض سبلّبی اذیط ضضس ثبالیی زض تَسؼِ
ٍ گستطش ذسهبت تأهیي هبلی اسالهی ٍ ثبًکساضی اسالهی زاضتِ است کِ هْنتطیي ػبهل
خوؼیت هسلوبى ظیبز ایي کطَض زض کٌبض حوبیتّبی ػلوب ٍ هطزم اظ فؼبلیتّبی هجتٌی ثط
ضطیؼت هیثبضس .زضکٌبض ایي ػَاهل تأثیطگصاض زض ضضس تأهیي هبلی اسالهی ثب هَاًؼی چَى
فمساى ًیطٍی اًسبًی هبّط زض ایي ظهیٌِ ،ػسم ثِکبضگیطی اثعاضّبی هبلی اسالهی ًَیي ٍ
ّوچٌیي سْن کَچک ثبظاض هیثبضس.
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ً .2ظبم ثبًکساضی اسالهی اظ سِ گطٍُ ثبًکّبی ضٍستبیی ،ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی کست ٍ
کبض اسالهی تطکیل ضسُاست کِ ّط یک اظ ایي ًْبزّبی اسالهی ثط اسبس لبًَى ،هدبظ ثِ
استفبزُ اظ اثعاضّبی ذبغی زض ضاستبی اًدبم فؼبلیتّبی هتؼبضف ٍ ّوچٌیي پبسدگَیی ثِ
ًیبظّبی هطاخؼِکٌٌسگبى ثِ ثبًک هیثبضٌس.
 .3لبًَى ًظبم ثبًک ساضی اسالهی اًسًٍعی زض ثرص تدْیع هٌبثغ ثبًکی اهکبى استفبزُ اظ
ضٍشّبی حسبة زیساضی ٍ پساًساظ هجتٌی ثط ٍزیؼِ ٍ هضبضثِ ،حسبة هستزاض هجتٌی ثط
هضبضثِ ضا ثطای تدْیع هٌبثغ ثبًکی زازُاست .ضٍشّبی هصکَض ثطای تدْیع هٌبثغ اظ لحبػ
خبهؼیت ثِزلیل ػسم پبسد گَیی ثِ ًیبظّبی زٍ گطٍُ اظ افطازی کِ ثِ زًجبل استفبزُ اظ ٍخَُ
ذَز زض اهَض ذیطیِ ٍ ّوچٌیي ثِ زًجبل زستیبثی ثِ سَز ثبثت ّستٌس ،اظ خبهؼیت الظم
ثطذَضزاض ًیست .اظ ًظط هططٍػیت ًیع ثِزلیل تَسؼِ للوطٍ ػمس هضبضثِ اظ ًظط فمِ اهبهیِ اظ
هططٍػیت الظم ٍ کبفی ثطذَضزاض ًویثبضس.
 .4ثطای ترػیع هٌبثغ ثبًکی تدْیعضسُ ،ثبًکّب ثط اسبس لبًَى هیتَاًٌس اظ یکی اظ
ضٍشّبی هضبضثِ ،هطبضکت ،هطاثحِ ،سلن ،استػٌبع ،اخبضُ ٍ لطؼ استفبزُ ًوبیٌس .ثب تَخِ
ثِ ضٍشّبی زض ًظط گطفتِضسُ ثطای ثرص ترػیع ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثِزلیل
ًبتَاًی زض پبسدگَیی ثِ زضذَاست زٍ گطٍُ اظ خولِ افطازی کِ ثطای تسْیالت تأهیي
ًیبظّبی ذسهبت ثْساضتی ّ ٍ ...وچٌیي تأهیي ًیبظّبی گطٍّی کِ ثِزًجبل تسْیالت ثطای
ذطیس سْبم ٍ سبیط اٍضاق ثْبزاض هی ثبضس ًبتَاى است .ثٌبثطایي اظ خبهؼیت الظم ٍ کبفی
ثطذَضزاض ًیست .اظ ًمغِ ًظ ط هططٍػیت ًیع تٌْب ضٍش هَضز تأهل ،تسْیالت هجتٌی ثط ػمس
هضبضثِ است .زلیل آى ًیع تَسؼِ للوطٍ ػمس هضبضثِ ثَزُ کِ اظ هٌظط هطَْض فمْبی اهبهیِ
هَضز تأییس ًویثبضس.
 .5ذسهبت ثبًکی هَضز استفبزُ زض ًظبم ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ضبهل اسٌبز اػتجبضی
ٍاضزات ،ضوبًت ،هجبزالت اضظی است.
 .6اظ ًمغِ ًظط کبضایی زض سِ ًسجت هؼطفی ضسُ ّعیٌِ ثِ زضآهسّ ،عیٌِ ثِ زاضایی ٍ
زضآهس ثِ زاضایی ثبًکّبی ضٍستبیی اظ زٍ ًْبز زیگط یؼٌی ثبًکّبی ثبظضگبًی ٍ ٍاحسّبی
کست ٍ کبض اسالهی ،زض سبل  2014ػولکطز ثْتط ٍ هٌبستتطی زاضتِاًس.
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 .7تٌَع کبضی ٍ اثعاضی ثبًکساضی اسالهی اًسًٍعی ثٍِیژُ زض عطاحی اًَاع سپطزُّبی
زیساضی ثب کبضکطزّبی هرتلف ٍ ضیَُّبی اػغبی تسْیالت ،هیتَاًس زض اضتمبی سغح
ثبًکساضی ایطاى هفیس ثبضس.
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