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بررسی تجربه بانکداري اسالمی در عربستان سعودي
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چکیده
هاي اخیر، توجه بسیاري از پژوهشگران حوزه مـالی  رشد چشمگیر بانکداري اسالمی در دهه

هـاي منطبـق بـر شـریعت را بعـد از      عربستان سعودي بیشترین سهم دارایی. برانگیخته استرا 
مطالعه تجربه بانکداري اسالمی عربستان در پـژوهش حاضـر   . ایران به خود اختصاص داده است

هاي مشخص بـراي بانکـداري اسـالمی در    قوانین و چارچوبنداشتن وجود به رغم نشان داد که 
در برابر توسعه بانکداري اسـالمی، نیـاز   ) ساما(اولیه سازمان پولی عربستان این کشور و مقاومت 

ها در عرضه محصوالت منطبـق  به این نوع بانکداري از سوي مردم این کشور و ابتکار عمل بانک
بر شریعت با اتکا بر عقودي همچون مرابحه، سهم این نوع بانکـداري را بـه نیمـی از کـل سـهم      

نبـود نظـارت مرکـزي توسـط سـاما و      گمـان بی. عربستان رسانده استصنعت دوگانه بانکداري
اسالمی، به اختالف آرا در زمینه تطـابق  مؤسساتهاي شریعت خودتنظیم در گیري هیئتشکل

هاي اسالمی سـعودي بـه خصـوص    بانکدامن زده و مانع گسترش فعالیتمحصوالت با شریعت 
بانکداري اسـالمی و  نظامد، حضور همزمان دو با این وجو. در خارج مرزهاي عربستان شده است

در ارائه خدمات منطبق بر شریعت جهت پوشش تقاضاي رو ویژهها به متعارف و رقابت میان آن
. ده استکرانداز روشنی را براي بانکداري اسالمی این کشور ترسیم به رشد آن، چشم
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مقدمه
عنوان بانکداري بدون بهره یـا مشـارکت در   سال قدمت، به30بانکداري اسالمی با بیش از 

گیـري  شـکل . کنـد شود که در واقـع از اصـول شـریعت تبعیـت مـی     سود و زیان شناخته می
هـاي زیـادي در زمینـه    گردد و تاکنون پیشـرفت میالدي باز می50بانکداري اسالمی به دهه 

آمار مجله بنکـر در  .مالی اسالمی و طراحی ابزارهاي مالی موردنیاز صورت گرفته استتأمین
درصـدي  9/8هاي منطبق بر شریعت با رشد دهد که ارزش دارایی، نشان می2014سال 

افـزایش  2014ارد دالر در سـال  میلیـ 1391بـه  2013میلیارد دالر در سـال  1267از 
تـرین  ، بـیش 1براساس این آمار، کشـورهاي شـوراي همکـاري خلـیج فـارس     . یافته است

054/257دهنـد و عربسـتان سـعودي بـا     هاي منطبق بر شریعت را تشـکیل مـی  دارایی
هـاي منطبـق بـر شـریعت را بعـد از ایـران بـه خـود         میلیون دالر، بیشترین سهم دارایی

.]1[اختصاص داده است 
، مطرح 1357بانکداري اسالمی در کشور ما، با پیروزي انقالب اسالمی ایران در سال 

رغـم  به. ، به اجرا درآمد1362شد و سرانجام با تصویب قانون بانکداري بدون ربا در سال 
ق قوانین بانکداري کشور با قوانین شرع مقدس اسالم، هنوز نظام بانکداري اسـالمی  تطاب

طور کامل در کشور پیاده نشده است و عقود متعدد بوده و از تناسـب کـافی برخـوردار    به
رسـد  بـه نظـر مـی   رو از ایـن . ]2[ها اشکاالت شرعی وارد اسـت  نیستند و به درآمد بانک

تواند در جهت کمـک بـه   در اجراي بانکداري اسالمی، میمطالعه تجربیات سایر کشورها
با توجـه بـه اینکـه مطالعـات و     . کندهاي کشور، کمک توسعه بانکداري اسالمی در بانک

هاي بسیاري، عربستان سعودي را به عنوان یکی از بازارهاي کلیـدي و پیشـرو در   گزارش
. ]8، 7، 6، 5، 4، 3[اندبانکداري اسالمی معرفی کرده

ها و دالیل رشد بانکداري اسالمی در آن مورد توجـه  ررسی تجربه این کشور و زمینهب
در زیـادي  هـاي  که تاکنون پژوهشدهد مینشان ي اولیههاهمچنین بررسی. قرار گرفت

در ادامـه  رواز همین. جهت بررسی بانکداري اسالمی در عربستان صورت نگرفته استکشور 

1Gulf Cooperation Council (GCC) : ،کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس شامل بحرین
.عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربی،کویت
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اسـالمی، بررسـی مختصـر حکومـت عربسـتان و تاریخچـه       مروري بر تاریخچه بانکداري 
سپس با بررسی علل پیدایش و نحـوه  . صنعت بانکداري در این کشور صورت گرفته است

هـا،  هـاي قـانونی و فقهـی، ضـعف و قـوت     رشد بانکداري اسالمی در عربستان، چـارچوب 
اري معرفی محصوالت مورد استفاده و سطح آموزش و همچنین مقایسـه عملکـرد بانکـد   

دالیـل رشـد ایـن نـوع بانکـداري در کشـور       واسالمی با بانکداري متعارف در این کشور
مروري کلی بر تجربه بانکداري اسـالمی  سرانجام . عربستان مورد واکاوي قرار گرفته است

ارائـه  جهت توسعه بانکداري اسالمی در ایـران،  پیشنهاداتیدر عربستان انجام پذیرفته و 
.شده است

چه بانکداري اسالمیتاریخ-1
هاي اولیه پیرامون اقتصاد اسالمی آغاز شد و اولین میالدي، تئوري60تا 50در دهه 

نخستین نهـاد  . بانکداري بدون ربا منطبق بر قرارداد مضاربه یا وکالت شکل گرفتالگوي 
انـدازهاي کشـاورزان   میالدي به منظـور گـردآوري پـس   1963اعتباري اسالمی در سال 

در بانکـداري اسـالمی  نظـام  تأسـیس نیاز به . شدتأسیسانداز میت قمر تحت عنوان بانک پس
عنوان یک به1975در سال1میالدي اوج گرفت و پیرو آن بانک توسعه اسالمی70دهه 

. المللی در جده عربستان آغاز به کار کردمؤسسه مالی بین
مؤسسـه  تأسـیس . مالی اسالمی بودتأمینمیالدي، آغاز رشد سریع صنعت 80دهه 

توسط بانک توسعه اسـالمی، یـک تحـول عمـده در حـوزه      2آموزش و تحقیقات اسالمی
کشـورها ازجملـه بحـرین و مـالزي،     از بسـیاري  . مفهوم و تئوري بانکداري اسـالمی بـود  

به عالوه بسیاري از کشورها از جمله پاکستان، ایـران و  . بانکداري اسالمی را توسعه دادند
بانکـداري اسـالمی در   . بانکداري خود را به سیستم بدون بهره تبدیل کردندنظامسودان 

مـالی  با رشد ثابتی همراه بود و سازمان حسابداري و حسابرسی براي مؤسسـات  90دهه 
.]9[شد تأسیسالمی در بحرین جهت تنظیم قوانین موردنیاز مؤسسات اس3اسالمی

1 Islamic Development Bank (IDB)
2 Islamic Research and Training Institute (IRTI)
3 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)
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تفاوت بانکداري اسالمی و بانکداري متعارف-2
مـالی متعـارف   تأمینمالی مبتنی بر اسالم و تأمینپنج اصل، وجوه اصلی تمایز بین 

است که سه اصل آن شامل ممنوعیت ربا، ممنوعیت ریسک و عدم اطمینان و ممنوعیت 
همچنـین دو اصـل   . اسـت ...) اسـلحه، مـواد مخـدر و    (هاي غیرقانونیمالی بخشتأمین

تسهیم سود و زیان و معامله براساس یک دارایی از وجوه تاثیرگذار تمایز بین این دو نوع 
. استبانکداري 

معرفی کشور عربستان سعودي-3
ایـن کشـور   . اسـت انهیدر خاورمیکشور عربنیتربزرگ،يعربستان سعودیپادشاه

.ها، مورد توجه بوده اسـت عنوان محل ظهور اسالم در طول قرندلیل وجود خانه کعبه و بهبه
دین اصلی مردم این کشور، اسالم بوده و نظام عربستان سعودي یک نظام سلطنتی است 

قـوانین عربسـتان   . طـور همزمـان دارد  وزیر را بـه نقش رئیس دولت و نخست،که پادشاه
که قرآن و سنت، منابع اولیه شـریعت هسـتند،   ه و درحالیسعودي مبتنی بر شریعت بود

سه قوه قضائیه، مقننـه و مجریـه   . رونداجماع و عقل منطقی منابع ثانویه آن به شمار می
عربسـتان  یپادشـاه اقتصـادي،  نظـر از . در این کشور زیرنظر پادشـاه عربسـتان هسـتند   

قتصـاد قسمت عمده ا،ت نفتصادرا. نفت استژهیوبهیعیثروتمند در منابع طبيکشور
در اقتصـاد  یبخـش خصوصـ  هـاي اخیـر،   در سـال .دهدرا تشکیل میيعربستان سعود

يگـذار هیسـرما يخـود را بـه رو  يدرهااین کشورژهیوبهگسترش پیدا کرده،عربستان 
المللـی از جملـه سـازمان    عربستان سعودي عضـو نهادهـاي بـین   .استکردهباز یخارج

فـارس و سـازمان کشـورهاي صـادرکننده     ، شوراي همکاري خلیج1هاي اسالمیهمکاري
.است) 2اوپک(نفت 

با توجه به سهم باالي نفت در تولید ناخالص داخلی کشور عربستان، اقتصاد این کشـور  
بـه  ]11[1شـماره  نمودار. ]10[پذیر است هاي قیمت نفت آسیببه شدت نسبت به تکانه

.دهدبه بعد نشان می2000رشد اقتصادي عربستان را از سال هايخوبی، میزان نوسان

1 Organization of Islamic cooperation (OIC)
2 Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
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بینی آن و پیش2000هاياز سال) درصد(هاي رشد اقتصادي عربستان نوسان: 1شماره نمودار
2016و 2015هايبراي سال

تاریخچه بانکداري در عربستان سعودي-4
يهلنديو تحت عنوان شرکت تجارستمیقرن بدريدر عربستان سعوداولین بانک

سـازمان پـولی   تأسـیس بانکداري در عربستان با لیکن نظام .شدتأسیس1926در سال 
. در نقش بانک مرکزي این کشور، شکل گرفـت 1952در سال 1)ساما(عربستان سعودي 

مـیالدي داراي واحـد پـول رسـمی نبـود و در سـال       50عربستان سعودي تا اواخر دهه 
بـراي عربسـتان بـا رشـد     70دهه . شدپول رسمی ریال توسط ساما معرفی واحد 1960

هـاي  افـزایش درآمـدهاي نفتـی، بانـک    . بانکداري این کشور همراه بـود نظامگسترده در 
در لـیکن . ها خارجی بودندآنتربیشزیادي را براي فعالیت در این کشور جذب کرد که 

اثر جنگ ایران و عراق، اثر منفـی روي  میالدي، رشد و افول زیاد قیمت نفت در80دهه 
هـا را بـا مشـکل    دهـی وام بانکداري این کشور گذاشت و افت قیمت نفـت، پوشـش  نظام
بانکـداري، بـه   نظـام بهبـود  بـراي ها خواست که در این مقطع، ساما از بانک. کردروروبه

قیمـت نفـت در دهـه    هـاي رغم نوسانبه. اي داشته باشندتقویت سرمایه خود توجه ویژه
هاي سـودآوري  ها فائق آمد و نسبتبانکداري عربستان سعودي بر این آشفتگینظام، 90

بانـک  12سـعودي داراي  اکنـون عربسـتان  هم. ]9[ها به رشد پایدار خود ادامه داد بانک
.]12[است ) خارجی(بانک غیرسعودي 11سعودي و 

1 Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)
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1"مؤسسـه آمـوزش بانکـداري   "یستأسـ اي بانکداري در عربستان، بـا  فهآموزش حر

.]13[جهت تقویت نیروي انسانی صنعت بانکداري آغاز شـد  1965توسط ساما در سال 
تغییـر نـام داد و اهـدافی ازجملـه     2"سسه بانکـداري ؤم"به مؤسسه، این 1989در سال 

هاي آموزشـی  آموزش نیروي انسانی بخش مالی عربستان سعودي، طراحی و توسعه دوره
ایـن  . کـرد میپیگیريانکداري و ارائه خدمات تحقیقات کاربردي و اطالعاتی را اي بحرفه

هاي جدید تغییر نام داد و در با ماموریت3مالیتأمینبه مؤسسه 2015مؤسسه در سال
موریت خود، مواردي ازجمله تدوین اسـتانداردهاي شایسـتگی، اعطـاي گـواهی     أبیانیه م

اي و ارائه راهکار بـراي تقویـت شایسـتگی نیروهـاي متخصـص صـنعت بانکـداري        حرفه
.]14[عربستان را اعالم کرده است 

بانکداري اسالمی در عربستان سعودي-5
عنـوان یـک   را بـه 4اسـالمی هاي اسـالمی، بانـک توسـعه    ، سازمان همکاري1975در سال 

تـرین مشـارکت   عنوان بزرگکرد که از آن بهتأسیسالمللی در جده عربستان مؤسسه مالی بین
.]15[کنند المللی یاد میمالی اسالمی در سطح بینتأمینعربستان سعودي در توسعه 

بـوده  توسعه بانکداري اسالمی در عربستان سعودي، با تردیـدهایی از سـوي سـاما همـراه     
اي به مسئله تطابق با شریعت در رویکـرد قانونگـذاري   گونه توجه ویژهکه هیچاز آنجایی. است

1983و نظارت این نهاد پولی در عربستان وجود نداشت، درخواست بانک الراجحـی در سـال   
جهت دریافت گواهی براي تبدیل شدن به اولین بانک اسالمی در عربستان سـعودي از سـوي   

ها فعالیت خـالف شـریعت   بانکسایرپذیرفتن این درخواست به آن معنا بود که .ساما رد شد
زنی طوالنی، این گواهی صادر شـد بـه   و بعد از یک چانه1988سرانجام در سال لیکن. دارند

در پـی ایـن اقـدام، بانـک     . شرط آنکه الراجحی در نام خود از عنوان اسـالمی اسـتفاده نکنـد   
شعبه شـناخته  363میالدي، سودآورترین بانک عربستان سعودي با 2000الراجحی در سال 

1 Institute of Banking Training
2 Institute of Banking
3 Institute of Finance
4 Islamic Development Bank
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در واقع این بانک با درك تمایل مسلمانان در ایـن کشـور بـه عـدم دریافـت ربـا، بسـیار        . شد
در ادامه توسعه بانکداري اسالمی در عربستان سـعودي، دو بانـک الـبالد در سـال     . شدمنتفع 
بانـک  . شدندتأسیسیات کامالً منطبق بر شریعت ، بر پایه عمل2008و الینما در سال 2005

عملیـات  تمـام یک بانک متعارف بوده است، از این سال به بعد 2007الجزیره نیز که تا سال 
چهار بانک کامالً اسـالمی  اکنون همبه این ترتیب، . خود را منطبق بر شریعت انجام داده است

.]13[در عربستان سعودي وجود دارد

ناظر بر بانکداري اسالمی در عربستانقوانین -5-1
عنوان منبع اصلی بانکداري اسالمی، همان قانون حاکم بر عربسـتان  قانون شریعت به

عنوان منبع اصلی وضع مقررات در عربستان برشمرده گرچه دین اسالم به. سعودي است
هاي اقتصادي و کسب و کار، تحت قـانون دادگـاه تجـاري    با این حال فعالیتلیکنشده، 

شود؛ قانونی که در آن دریافت و پرداخـت بهـره در عقـد قـرض مجـاز شـمرده       انجام می
هـاي متعـارف و اسـالمی در کنـار هـم      بانکداري عربستان، بانـک نظامدر . ]16[شودمی

ؤثر، در بانکداري اسـالمی و متعـارف بـه    ضرورت تنظیم قوانین احتیاطی م. فعالیت دارند
هـاي مؤسسـات مـالی    هاي بانکداري اسالمی همان ریسکیک میزان بوده و انواع ریسک

در نتیجه هدف از قانونگذاري و نظارت بر بانکـداري اسـالمی هـم همـان حفـظ      .هستند
.]17[ثبات مالی از طریق تضمین امنیت و سالمت بانک است 

هـاي بانکـداري و مـالی در عربسـتان شـامل قـانون کنتـرل        زیربناي قانونی فعالیـت 
قانون کنترل بانکداري، به موجب حکـم سـلطنتی   .است2و قانون بازار سرمایه1بانکداري

ها و خدمات مالی در عربستان به عنوان قانون پایه در قانونگذاري همه بانک1966مورخ 
تنظـیم قـوانین و نظـارت بـر     به موجب این قانون، سـاما مسـئولیت   . شدسعودي، ایجاد 

اي بند این قانون، هیچگونه چـارچوب ویـژه  26در . هاي سعودي را در دست گرفتبانک
قانون بازار سرمایه هـم بـه   . براي امور مالی و بانکداري اسالمی در نظر گرفته نشده است

1 Banking Control Law (BCL)
2 Capital Market Law (CML)
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اختیار تنظیم 1و به نهاد بازار سرمایهشدجاري 2003موجب حکم سلطنتی مورخ سال 
در ایـن قـانون نیـز    . وانین مربوط به انتشار اوراق بهادار و نظارت بر معامالت آنها را دادق

.]18[هیچ چارچوب خاصی براي انتشار صکوك اسالمی دیده نشده است 
شد، توسط یـک  تأسیسعنوان بانک مرکزي عربستان سعودي به1952ساما که در سال 

این هیئت توسط یک مقام دولتـی و سـه عضـو دیگـر توسـط      . شودهیئت اجرایی هدایت می
رغـم  بـه ایـن سـازمان   . ]18[شوند پادشاه عربستان انتخاب و به مدت چهار سال منصوب می

کننـده و کنشـگر در تضـمین    عنوان یک نهاد قانونگذار حمایـت اینکه توانسته است خود را به
مطابق با حداقل الزامـات کفایـت   بانکداري عربستاننظامسطح نقدشوندگی و کفایت سرمایه 

با چالش ناشی از رشد مؤسسات مالی اسـالمی در عربسـتان و   لیکنسرمایه بازل معرفی کند 
.]19[رو است نیاز به توسعه نظارت و قانونگذاري در این حوزه روبه

طـور  ساما مسئولیت قانونگذاري و نظارت بر مؤسسـات اسـالمی و غیراسـالمی را بـه    
برخالف مـالزي، هیچگونـه هیئـت فقهـی     . یک قانون واحد برعهده داردهمزمان و تحت 

ها و مؤسسات اسالمی وجود نـدارد مرکزي مستقلی در ساختار ساما براي نظارت بر بانک
هاي مؤسسات مالی را از دیـدگاه تطـابق بـا    در واقع ساما، بررسی و انطباق فعالیت. ]18[

از اتخاذ ایـن رویکـرد، دادن نـوعی آزادي    هدف . ها واگذار کرده استشریعت به خود آن
ها و ایجاد نوعی رقابت در ارائه رویکردهـا و ابزارهـاي منطبـق بـا شـریعت      عمل به بانک

.]16[اسالمی عنوان شده است 
هـاي  هـاي فقهـی در بانـک   دادن این آزادي عمـل و خـودگردان بـودن هیئـت    لیکن

هـاي فقهـی   و عقایـد متفـاوت در میـان اعضـاي هیئـت     عربستان سعودي، منجر بـه آرا 
هاي مختلف شده است و عدم وجود یک هیئـت نظـارت فقهـی مرکـزي، نظـارت و      بانک

همـین  . رو کـرده اسـت  حسابرسی در مؤسسات مالی اسالمی را با ضـعف و تردیـد روبـه   
مسئله موجب شده تـا انتقـاداتی بـه صـکوك منتشـره در عربسـتان سـعودي یـا سـایر          

انعطـاف سـاما در مـورد    . ]18[تطـابق بـا شـریعت وارد شـود    نظـر ت اسالمی از محصوال
یکه توسط حکم سلطنتيکنترل بانکدارنیبه قوانیاسالمیسسات مالؤمیمیخودتنظ

1 Capital Market Authority (CMA)
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.]20[در مورد مسئله سود سکوت کرده است قانون کامالًنیا. گرددیشده، برمتأیید

هاي سعوديبانکساختار و وظایف هیئت شریعت در -5-2
) تکـالیف (و وظـایف  ) حقـوق (هاي شریعت خودگردان معموالً داراي اختیارات هیئت

بـدین  . دشـو ورتی، نظارتی و حتـی اجرایـی مـی   اي هستند که شامل وظایف مشگسترده
. ها و ابزارهاي خـالف مـوازین اسـالم جلـوگیري کننـد     فرآیندتوانند از ها میمعنا که آن

متخصص رشته فقه بوده که با مبانی بانکی هم آشنایی دارنـد و  اعضاي هیئت شریعت یا 
ایـن اعضـا توسـط مجمـع     . یا متخصص امور بانکی بوده که به مبانی اسالم آشنایی دارند

.]16[شوند مالی انتخاب میمؤسساتعمومی 
عنوان یـک بانـک کـامالً اسـالمی در حـوزه      بررسی تجربه بانک الراجحی عربستان به

دهد که هیئت شریعت این بانـک نقـش فعـالی در آن داشـته و     شان مینظارت شرعی، ن
ایـن  . اسـت شـده ي سهامداران بانک و از طریق مجمـع عمـومی، تشـکیل    أمستقیماً با ر

عنـوان وظـایف   موارد ذیـل بـه  . هیئت از ظرفیت و جایگاه قانونی مناسبی برخوردار است
:هیئت شریعت این بانک برشمرده شده است

با چارچوب حقوقی اسالم و انتشار تصمیمات و دستورات الزم تحلیل محصوالت
از طریق دبیرخانه هیئت شریعت

و تضمین محصوالت بانک در انطباق با معیارهاي حقوقی اسالمتأیید
توسعه محصوالت منطبق بر شریعت از طریق واحد توسعه و پشتیبانی
انطباق با شریعتنظرهاي بانک از نظارت بر معامالت و فعالیت
 مالی و اقتصاد اسالمی در داخل و خارج از بانکتأمینافزایش آگاهی از
      نظـر تضمین گزینش اصلح کارکنان بانک بـه ویـژه در سـطح مـدیریت عـالی از

تمایل و پذیرش افراد در مورد بانکداري اسالمی و توانایی آموزش سایر کارکنان
...و

انه هیئت شریعت، واحد کنترل شـرعی و واحـد   این وظایف از طریق سه واحد دبیرخ
ی هیئـت شـریعت   یـ واحد کنترل شـرعی، بـازوي اجرا  . شودتوسعه و پشتیبانی انجام می

.کندکه اجرایی شدن مصوبات هیئت شریعت را پیگیري میاست 
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گونه راهنماي استانداردي براي نحوه عملکـرد هیئـت شـریعت در    از آنجایی که هیچ
بانک الراجحی خود اقدام به انتشار دستورالعمل شریعت شـامل دو  عربستان وجود ندارد،

نظـارت و اجـراي   نظـام راهنماي نظارت شرعی و راهنماي کنترل شرعی جهت تضـمین  
.]22، 21، 16[است کردهشریعت 
نظارت مرکزي و اختالف آرا در حـوزه تطـابق محصـوالت بـا شـریعت، موجـب       نبود

المللـی  هاي مالی بـین کاهش اطمینان مشتریان و همچنین مانعی براي گسترش فعالیت
. بانکداري اسالمی عربستان سعودي شده است

هاي کسب و کار بانکداري اسالمی در عربستان سعوديالگو-5-3
اول الگـوي  :اري اسالمی در عربستان سعودي دو نـوع اسـت  کسب و کار بانکدالگوي

هایشان منطبق بر شریعت هستند که تمامی فعالیت1هاي کامالً اسالمیکه در واقع بانک
دوم کـه  الگـوي در . گیـرد عنوان مثال بانک الراجحی در این دسته قـرار مـی  است که به

هاي متعارف، برند جداگانه بـراي ارائـه بانکـداري    شود، بانکنامیده می2استراتژي پنجره
دهنـد، گـروه   اسالمی دارند یا از طریق شعب ویژه، محصوالت بانکداري اسالمی ارائه مـی 

.]7[گیرد این دسته قرار میمالی سامبا در عربستان در
سـبت بـه   هاي کامالً اسالمی در عربستان سـعودي، مزیـت رقـابتی مشخصـی ن    بانک

گـذاران را جـذب   هاي متعـارف، انـواع سـپرده   که بانکدرحالی. رقباي متعارف خود دارند
هاي اسالمی نسـبت بـه اصـول شـریعت اسـالمی حسـاس       مشتریان بانکلیکنکنند می

هاي فاقد سود نسبت بـه  تري از حسابهاي اسالمی حجم بزرگدر نتیجه، بانک. هستند
همین مسئله باعـث  . هاي متعارف دارنددر مقایسه با بانکباالتر3شان و اسپردکل دارایی

هـاي اخیـر اقـدام بـه     عربسـتان سـعودي در سـال   هاي متعارفشده که بسیاري از بانک
هاي مطابق با شریعت از طریق واحدهاي اسالمی مجزا یا از طریق ایجـاد  گشایش حساب

1 Pure-play Islamic Bank
2 Window Strategy

نامند که در مورد هر یک از اقالم معامالتی اختالف بین قیمت پیشنهادي خرید و فروش را اسپرد می3
.میزان خاصی است
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از جمله الراجحـی و الجزیـره   هاي موفق اسالمیبرند متمایز، بکنند تا وارد رقابت با بانک
اي را نسـبت بـه درآمدشـان    هاي عمـده ها، تفاوتکسب و کار بانکالگويعالوه به. شوند

انـد، عملکـرد   هاي اسالمی که روي مشتریان خـرد تمرکـز داشـته   بانک. ایجاد کرده است
انـد، از خـود نشـان    هایی که روي مشتریان شرکتی تمرکـز داشـته  بهتري نسبت به بانک

ترین شـبکه شـعب و تعـداد خـودپرداز را در     عنوان مثال بانک الراجحی، بزرگبه. انددهدا
ادراك مشـتریان نسـبت بـه محصـوالت     . عربستان سعودي به خود اختصاص داده اسـت 

بانکداري اسالمی و تمایل آنها به بازدهی این محصوالت، بانکداري اسالمی عربستان را از 
عنـوان یـک   گذاري اسـالمی، بـه  رشد مسیر سرمایه. استبانکداري متعارف متمایز کرده 

گذاري در ابزارهـاي اسـالمی   گذاران عربستانی در جهت سرمایهمشوق قوي براي سرمایه
.]23[رود به حساب می

هاي سعوديمحصوالت بانکداري اسالمی در بانک-5-4
هـاي  بانـک ترین ابزار مـورد اسـتفاده در محصـوالت منطبـق بـر شـریعت در       متداول

هاي اسـالمی در عربسـتان تمایـل    بانک.عربستان سعودي، بر پایه قرارداد مرابحه هستند
گذاري منطبق بر مرابحه دارنـد  هاي سرمایهزیادي به توسعه محصوالت منطبق بر حساب

.]24[تري از ریسک و پاداش داردچرا که تقسیم منصفانه
نشـان  ]25[1جـدول شـماره   لیکناست مدتکوتاهبا اینکه مرابحه عموماً یک ابزار 

:تري هستندمدتهاي طوالنیهاي سعودي در حال استفاده از مرابحهدهد که بانکمی
درصد بلوغ اعتبارات در عربستان سعوديسهم:1جدول شماره 

بلندمدتمدتمیانمدتکوتاهسال
2013541927پایان 
2008641422پایان 

اجاره، استصناع و تورق نیز از سایر ابزار متداول مورد اسـتفاده در محصـوالت   قراردادهاي 
هـاي  نوع محصوالت بانکداري اسـالمی بانـک  ]9[2جدول شماره . منطبق بر شریعت هستند

:دهدعربستان سعودي را نشان می
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هاي سعوديمحصوالت اسالمی مورد استفاده در بانک:2جدول شماره 
ــع مرابحهبانک بیــــ

1دارمدت
فــــروش 

مضاربهمشارکتتورقاجارهاستصناع2اقساطی

××××نک تجاري ملیبا
××××بانک ریاض

×××بانک الراجحی
×××بانک الجزیره
×××گذاري سعوديبانک سرمایه

بانک هلندي سعودي
××××بانک سعودي فرانسوي

×بریتانیایی سعوديبانک 
بانک ملی عربی

××××گروه مالی سامبا
×××××بانک البالد

×الینمابانک 

هاي سعودي از حـداکثر چهـار تـا پـنج نـوع      دهد که بانکنشان می2شمارهجدول
.کنندقرارداد اسالمی در ارائه محصوالت خود استفاده می

رشد بانکداري اسالمی در عربستان سعودي-5-5
همانطور که گفته شد، رشد بانکداري اسالمی در عربستان سعودي باعث شد تا سـایر  

. کننـد هاي متعارف در این کشور نیز اقدام به ارائه محصوالت منطبـق بـر شـریعت    بانک
12از . اسـت ) خارجی(بانک غیرسعودي 11بانک سعودي و 12عربستان سعودي داراي 

. ]12[بانک متعارف هستند 8اسالمی و بانک کامال4ًبانک داخلی، 
بانـک داخلـی   12کـل تسـهیالت   در ادامه، روند رشد تسهیالت منطبق بر شریعت و

مشـاهده اطالعـات   بـراي  . (شـود ، مشـاهده مـی  2013تـا  2008هاي سعودي طی سال
).  مراجعه شود3جدول بانک به تفکیک، به پیوست یک12تفصیلی براي 

1 Bei ajal
2 Installment
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2008سال - مقایسه درصد حجم تسهیالت:2شماره نمودار

2013سال -مقایسه درصد حجم تسهیالت:3شماره نمودار 

٢٢%

٣١%

۴٧%

حجم تسهیالت چهار بانک اسالمی
حجم تسهیالت منطبق بر شریعت هشت بانک متعارف  
حجم تسهیالت غیرمنطبق بر شریعت هشت بانک متعارف

26%

43%

31%

حجم تسهیالت چهار بانک اسالمی
حجم تسهیالت منطبق بر شریعت هشت بانک متعارف  
حجم تسهیالت غیرمنطبق بر شریعت هشت بانک متعارف
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2013تا 2008- بانک اسالمی4بانک متعارف و 8رشد تسهیالت منطبق بر شریعت در :4شمارهنمودار 

2013تا 2009-بانک اسالمی4بانک متعارف و 8ها در رشد کل وام: 5شماره نمودار 

بانـک داخلـی سـعودي، تسـهیالت     12به طور متوسـط در  2013تا 2008هاي سالدر
. رشـد داشـته اسـت   درصـد 8و درصـد 13/6هـا بـه ترتیـب    منطبق بر شریعت و کل دارایی

بانـک متعـارف، مطـابق بـا     8سهم کل تسـهیالت  درصد58، 2013همچنین در پایان سال 
حجـم کـل تسـهیالت    . بـوده اسـت  درصـد 40، 2008شریعت بوده که این مقدار براي سال 

میلیـارد دالر  207بانک داخلی سعودي، بـه  12مربوط به 2013منطبق بر شریعت در سال 
دالیـل ایـن رشـد    . کل حجم تسهیالت را به خود اختصـاص داده اسـت  درصد69رسیده که 

توان در رشد بلندمدت گـرایش بـه اسـالم در منطقـه خاورمیانـه،      توجه را میور درخسریع و 
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گـذاري  هـاي سـرمایه  مـالی اسـالمی از طریـق مرابحـه و حسـاب     تـأمین دسترسی بیشتر به 
.]25[مشارکت در سود و گسترش محصوالت اسالمی مبتنی بر فناوري اطالعات دانست 

1سسه ارنست و یانـگ ؤم2014-2015پذیري بانکداري اسالمی بنا به گزارش رقابت

، )، آمار مربوط به کشور ایران نیامـده اسـت  مؤسسهشایان ذکر است در گزارش این (]8[
هـاي منطبـق بـر شـریعت در     به بزرگترین بازار دارایـی 2019عربستان سعودي تا سال 

تقاضاي باال از سوي مشتریان خرد و شرکتی، بـه رشـد سـریع    . شدجهان تبدیل خواهد
کـه در  طـوري مالی منطبق بر شریعت در عربستان سعودي منجر شـده اسـت بـه   مینتأ

هاي منطبق بر شریعت در عربستان سـعودي دو  ، دارایی2013تا 2009هاي خالل سال
، سهم بانکداري اسـالمی از کـل صـنعت    2013اند، به طوري که در پایان سال برابر شده

. رسیده استدرصد 9/48بانکداري عربستان به 
تـا  2009هاي مالی و عملکردي بانکداري اسالمی و متعارف از سال در ادامه، شاخص

.]8[، مورد توجه قرار گرفته است 2013سال 

در بخش بانکداري 2013تا 2009هاي هاي بانکی طی سالمقایسه میزان کل دارایی:6شماره نمودار 
)میلیارد دالر(اسالمی و متعارف عربستان سعودي 

1 Ernst and Young Global Limited (EY)
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در بخش بانکداري اسالمی 2013تا 2009هاي سالدرهاي مالی داراییمقایسه میزان: 7شماره نمودار 
)میلیارد دالر(و متعارف عربستان سعودي 

در بخش بانکداري 2013تا 2009هاي سالدرهاي بانکی مقایسه رشد ساالنه دارایی:8شماره نمودار 
)میلیارد دالر(اسالمی و متعارف عربستان سعودي 
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در بخش بانکداري 2013تا 2009هاي سالدرهاي مالی مقایسه رشد ساالنه دارایی: 9شماره نمودار 
)میلیارد دالر(اسالمی و متعارف عربستان سعودي 

در بخش بانکداري اسالمی 2013و2012هاي مقایسه نسبت درآمد به دارایی در سال:10شماره نمودار 
و متعارف عربستان سعودي
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در بخش بانکداري اسالمی و 2013تا 2009هاي ها در سالمقایسه بازده دارایی:11شماره نمودار 
متعارف عربستان سعودي

هاي اسـالمی در زمینـه بهبـود تجربـه     بانکسسه ارنست و یانگ، ؤگزارش مبراساس 
هـاي پیشـرو در   یکـی از بانـک  . اندمشتري در شعبه و ارائه خدمات آنالین پیشرفت کرده

زمینه بهبود تجربه مشتري در شعبه، بانک الراجحی است کـه توانسـت از طریـق اتخـاذ     
خـدمات،  محوري، با کاهش زمان ارائـه  رویکرد تعالی عملیاتی و حرکت به سمت مشتري

هاي عملکردي خود را تقویت بهبود کیفیت منابع انسانی و بهبود چیدمان شعبه، شاخص
هـاي  میـزان دارایـی  نظر مؤسسه برتر جهان از 20ی در رتبه دوم حبانک الراج. ]26[کند

]1[. قرار گرفته است2014منطبق بر شریعت در سال 

يتوسعه آموزش بانکداري اسالمی در عربستان سعود-5-6
1981بانک توسعه اسالمی که با مشارکت دولـت عربسـتان شـکل گرفـت، در سـال      

تـأمین در جهـت توسـعه جهـانی    1آموزش و تحقیقات اسالمیمؤسسهتأسیساقدام به 
تأسـیس در جـده بـا   2پیش از این نیز دانشگاه پادشاه عبدالعزیزکرد، لیکن مالی اسالمی 

به توسعه و ترویج تحقیقات و نشر دانـش  1976در سال 3مرکز تحقیقات اقتصاد اسالمی
.]27[مالی اسالمی براي اولین بار به طـور رسـمی همـت گماشـت     تأمیندر حوزه اقتصاد و 

1 Islamic Research and Training Institute (IRTI)
2 King Abdulaziz University
3 Center for Research in Islamic Economics (CRIE)
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اصول تامین مالی اسالمی 
و مدیریت ریسک

خزانه داري 
اسالمی

تامین مالی 
پروژه بازار سرمایه آزمون سطح 

یک

مدیریت دارایی و 
بدهی

عملیات تامین مالی 
اسالمی بازار سرمایه کاربردي آزمون سطح دو

مهارت هاي 
مدیریتی یکپارچه

مهارت هاي یکپارچه 
مدیریت دارایی و بدهی بازار سرمایه یکپارچه آزمون سطح سه

.تغییر نام داد1سسه اقتصاد اسالمیؤبه م2011این مرکز در سال 
به بعد، مؤسسه بانکـداري کـه   2000توسعه بانکداري اسالمی در عربستان از سال در پی 

تـأمین هاي آموزشی مختص بانکداري و مالی تغییر نام داده، دورهتأمینمؤسسهاکنون به هم
اکنون یک دوره سه سطحی تحت عنـوان گـواهی   هم. استکرده مالی اسالمی طراحی و اجرا 

سسـه  ؤمالی اسالمی توسط این متأمینجهت تقویت صنعت 2مالی اسالمیتأمینتحلیلگري 
:]14[است 12شماره نمودار شود که شامل مباحث طراحی و اجرا می

مالیتأمینسسه ؤمالی اسالمی برگزار شده توسط متأمیندوره تحلیلگري : 12شماره نمودار

1 Islamic Economics Institute
2 Certified Islamic Finance Analyst (CIFA)
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بررسی دالیل موفقیت بانکداري اسالمی در مقایسه بـا بانکـداري متعـارف در    -5-7
عربستان سعودي

تـرین مشـارکت   بانک توسعه اسالمی در جده، بـزرگ تأسیسهمانطور که گفته شد، 
ی کـه ایـن کشـور بـر پایـه      یاز آنجـا . این کشور در پیشرفت بانکداري اسالمی بوده است

رفت که بانکداري آن نیز اسالمی باشد؛ در نتیجـه تـا اواخـر    اسالم نهاده شده، انتظار می
شـد چـرا کـه بـه     مـی روروبهها با مقاومت ساما بانکآوردن نام اسالمی در کنار80دهه 

سـرانجام دریافـت مجـوز بانکـداري اسـالمی      . ها بـود معناي غیراسالمی بودن سایر بانک
عضویت ساما در هیئت آمیز آن و از سوي دیگر،کرد موفقیتتوسط بانک الراجحی و عمل

را بـه توسـعه   هـا موجب شـد دولـت عربسـتان نیـز سـایر بانـک      1خدمات مالی اسالمی
.]15[محصوالت منطبق بر شریعت تشویق کند

بسیاري از اقتصاددانان سعودي بر این باورند که دالیـل رشـد بانکـداري اسـالمی در     
ثیر سـایر کشـورهاي اسـالمی، پیشـرفت در مهندسـی مـالی       أعربستان سعودي، شامل ت

هـم نـام   ه هنـوز گرچـ . گذاران بوده استاسالمی، رشد تقاضاي داخلی و خواسته سرمایه
شود، بانکداري اسالمی در عربستان به شدت در حال ها دیده نمیاسالمی در عنوان بانک

دالیل این رشد، هم در سمت تقاضا و هـم در سـمت عرضـه دیـده     .]28[پیشرفت است 
در سمت تفاضا، هم مشـتریان خـرد و هـم مشـتریان شـرکتی خواسـتار انجـام        . شودمی

هاي جمعیتی و گرایش جوانان و تغییر شاخص. ریعت هستندمعامالت مالی منطبق بر ش
هاي کالن اقتصادي در کشورهاي مسلمان منجر به رشـد نیـاز بـه خـدمات     رشد شاخص

، برخوردارنـد مالی به خصوص از سوي کسب و کارهاي داخلی کـه از رشـد سـریع نفـت     
اسالمی ارائه دهنده خدمات منطبـق  مؤسساتدر طرف عرضه، افزایش تعداد . استشده

بر شریعت، منجر به افزایش آگاهی نسبت به این نوع خـدمات، افـزایش رقابـت و بهبـود     
.]24[شدنوآوري و کاهش قیمت محصوالت 

هاي اسالمی در عربسـتان  گیري عملکرد و پایداري بانکاندازهدر پی در پژوهشی که 
بـر نقـدینگی و کفایـت سـرمایه     2008ل سعودي انجام شده است، اثر بحران مـالی سـا  

1 Islamic Financial Services Board (IFSB)



1394189فصلنامه مطالعات مالی و بانکداري اسالمی، سال اول، شماره یک، تابستان

هـا  هاي ایـن بانـک  مطالعه شاخص. هاي اسالمی عربستان سعودي آزمون شده استبانک
نشان داده است که آنها از نقدینگی باالیی برخـوردار  2010تا 2005هاي در خالل سال

.]29[هستند و کمتر در معرض ریسک قرار دارند 

نتایج و بحث
هاي مالی بانکداري اسالمی در چند دهه اخیر، موجب شد تا پژوهشموفقیت و ثبات 

رو شود و همچنین بسـیاري  اي رو بهالمللی پیرامون بانکداري اسالمی با رشد فزایندهبین
مالی در کشورهاي اروپایی به ارائه خدمات مالی اسالمی از طریق واحـدهاي  مؤسساتاز 

ها و گزارشات، عربستان سـعودي از جملـه   ژوهشبه گواه بسیاري از پ. مجزا، روي بیاورند
رو هاي اخیر رو بـه کشورهایی است که با رشد چشمگیر صنعت بانکداري اسالمی در سال

هـا و  آمیز این کشـور بـا مطالعـه پـژوهش    از همین رو، بررسی تجربه موفقیت. بوده است
دهـاي قـانونی   هاي موجود در این حوزه و بـا نگـاهی بـه پیشـینه بانکـداري و نها     گزارش

گیـري  مـیالدي و بـا شـکل   60تـا  50بانکداري در عربستان در دهـه  . مرتبط انجام شد
گذاري شـد و سـپس تصـویب قـانون کنتـرل      پایه) ساما(سازمان پولی عربستان سعودي 

بانکداري موجب شد این نهاد رسماً در نقش بانک مرکزي این کشـور مسـئولیت نظـارت    
دوگانـه  رغـم نظـام   بـه . بانکداري عربستان و تنظیم قوانین الزم را به عهده بگیردنظامبر 

، )حضور همزمان بانکداري اسـالمی و متعـارف در کنـار یکـدیگر    (بانکداري در این کشور 
گونه قانون و مقرراتی ویژه بانکداري اسالمی در این کشور وجـود نـدارد و همچنـین    هیچ

شود و هیئت شریعت هـر  می به طور غیرمتمرکز انجام مینظارت فقهی بر بانکداري اسال
طور جداگانه مسئولیت تطابق خدمات اسالمی ارائه شده با موازین شریعت را بـه  بانک به

چارچوب خاص براي بانکداري اسالمی در نبود با وجود انتقادات وارد شده به . عهده دارد
ی در حـ ري اسالمی به بانـک الراج این کشور و مقاومت ساما در مورد اعطاي مجوز بانکدا

، بانکـداري  اکنـون همهاي اسالمی جهان عنوان یکی از سودآورترین بانک، به1983سال 
هاي اخیر رشـد چشـمگیري داشـته اسـت، بـه طـوري کـه        اسالمی در عربستان در سال

. هاي متعارف نیـز بـه ارائـه خـدمات منطبـق بـر شـریعت روي آوردنـد        بسیاري از بانک
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بـراي  ) قانون کنتـرل بانکـداري  (رغم وجود تنها یک چارچوب قانونی مصوب بههمچنین 
تـوان از نقـاط   طور همزمـان، نمـی  نظارت همزمان ساما بر بانکداري اسالمی و متعارف به

قوت این چارچوب به جهت رعایت اصول سالمت و کفایـت سیسـتم بـانکی منطبـق بـر      
داده اسـت کـه در بحـران مـالی     چند مطالعات نشان هر. هاي بازل چشم پوشیدچارچوب

هـاي متعـارف در   تـري نسـبت بـه بانـک    هاي اسالمی عملکرد باثبـات ، بانک2008سال 
.عربستان سعودي داشتند

رشد تقاضاي داخلی و افزایش تمایل به محصـوالت بـانکی منطبـق بـر شـریعت، بـه       
سـوب  هـاي اخیـر در عربسـتان مح   ترین عامل رشد بانکداري اسالمی درسالعنوان اصلی

هاي جهان اسـالم شـناخته   عنوان یکی از سودآورترین بانکبانک الراجحی که به. شودمی
کند، توانسته با بهبود تجربه حضور مشـتري در  شده و کامالً منطبق بر شریعت عمل می

تـوجهی در بـازار بانکـداري اسـالمی     درخورهاي دیجیتال به سهم شعبه و افزایش کانال
نین رشد بانکداري اسالمی در سایر کشورهاي اسالمی به ویژه همچ. عربستان دست یابد

رغم مقاومت اولیه سـاما در  بهکشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس، موجب شده 
اکنون دولـت عربسـتان نیـز بـه توسـعه و تشـویق       برابر استفاده از بانکداري اسالمی، هم

بانکـداري اسـالمی و   نظـام رسد حضور همزمـان دو  به نظر می. بانکداري اسالمی بپردازد
متعارف در کنار یکدیگر و ایجاد حساسیت در مشتریان به مسئله بانکـداري منطبـق بـر    

تـأمین همچنین رشد . ده استکرشریعت به توسعه بانکداري اسالمی در عربستان کمک 
و ) هـاي سـعودي  در بانـک با وجود تنوع عقود پـایین (مالی از طریق اتکا به عقد مرابحه 

هـاي منطبـق بـر    گذاري مشارکت در سود، در گسترش داراییهاي سرمایهافتتاح حساب
. هاي سعودي نقش داشته استشریعت بانک

اسالمی و نبـود هیئـت شـریعت مرکـزي و نظـارت      مؤسساتتوسعه ،از سوي دیگر
شریعت خـودتنظیم در  هايمتمرکز بر بانکداري اسالمی منجر به اختالف آرا میان هیئت

مؤسسات مالی این کشور شده و نیاز به تدوین یک چارچوب ویژه براي بانکداري اسالمی 
.رسدبراي این کشور جهت توسعه بانکداري اسالمی، ضروري به نظر می
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گیرينتیجهبندي و جمع
رغـم ضـعف در   بـه مطالعه تجربه بانکداري اسالمی در عربستان سعودي نشان داد که 

هـا در ارائـه   چوب قانونگذاري بانکداري اسـالمی در ایـن کشـور، آزادي عمـل بانـک     چار
سو و نیاز مشتریان به بانکداري منطبق بـر شـریعت بـه گسـترش     خدمات اسالمی از یک

تقاضاي باالي بانکداري اسالمی، سـایر  . ده استکربانکداري اسالمی در این کشور کمک 
رو، از همین. ده استکرات بانکداري اسالمی ترغیب نیز به ارائه خدمراهاي متعارفبانک
بانکـداري اسـالمی و متعـارف و ایجـاد     نظامتوان نتیجه گرفت که حضور همزمان دو می

همچنین عقـود مـورد   . دکنرشد بانکداري اسالمی کمک میحساسیت در طرف تقاضا به
بیشـترین کـاربرد را   هاي عربستان از تنوع کمتري برخوردار بوده و مرابحـه  استفاده بانک

رسد ایجاد آگاهی بیشتر نسبت به بانکداري اسالمی و ابعاد آن در میـان  به نظر می. دارد
توانـد  ها به سمت جذب مشتریان هدف، میجامعه اسالمی ایران و حرکت اختیاري بانک

.راهگشاي توسعه بانکداري اسالمی و ابعاد آن در کشور ما باشد
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پیوست
بانک سعودي12مانده تسهیالت منطبق بر شریعت در :3جدول شماره 

)دالرارقام به میلیون(

سالنام بانک

درصد سهم
تسهیالت منطبق 
بر شریعت به کل 

هاوام

تسهیالت 
منطبق بر 

شریعت
کل هاکل وام

دارایی

سهم کل 
ها به وام

کل دارایی

بانک تجـاري  
ــی  ملــــــــ

)متعارف(

20131/66%33,10750,050100,60875/49%
20128/63%27,79443,59492,08534/47%
20118/59%21,59136,07780,32092/44%
20108/55%18,67633,49375,29948/44%
20092/57%17,11329,90968,65456/43%
20081/56%16,13528,77659,14765/48%

ــک  بانـــــــ
الراجحـــــی 

)اسالمی(

2013100%49,81749,81774,63275/66%
2012100%45,85145,85171,30231/64%
2011100%37,41737,41758,68276/63%
2010100%32,01732,01749,29196/64%
2009100%29,90629,90645,52869/65%
2008100%37,51437,51443,56611/86%

بانــک ریــاض 
)متعارف(

20137/48%17,04334,98454,73292/63%
20124/48%15,15131,32650,71577/61%
20115/46%14,01830,12648,23745/62%
20107/44%12,63428,27646,28210/61%
20099/41%11,91328,40447,04038/60%
20080/42%10,80925,71542,57440/60%

ــالی   ــروه م گ
ســــــــامبا 

)متعارف(

20133/48%14,62530,25554,67733/55%
20126/44%12,20527,36852,55208/52%
20112/40%9,54523,76351,40623/46%
20108/36%7,86521,40049,97882/42%
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سالنام بانک

درصد سهم
تسهیالت منطبق 
بر شریعت به کل 

هاوام

تسهیالت 
منطبق بر 

شریعت
کل هاکل وام

دارایی

سهم کل 
ها به وام

کل دارایی

20098/31%7,12622,43949,47136/45%
20083/24%6,35126,17347,70487/54%

ــک  بانـــــــ
بریتانیــــایی 
ــعودي  ســــ

)متعارف(

20131/74%20,98128,29747,28185/59%
20121/67%17,20325,62641,77434/61%
20111/65%14,72222,61636,97517/61%
20102/47%9,34019,79933,43322/59%
20095/50%10,28520,36933,82322/60%
20088/46%10,01821,39735,11094/60%

ــک  بانـــــــ
ــوي  فرانســـ
ــعودي  ســــ

)متعارف(

20131/56%16,65229,68245,34945/65%
20128/51%14,21127,40942,07414/65%
20114/84%11,92624,62037,46172/65%
20101/41%8,86621,59432,85872/65%
20099/38%8,12520,88432,15395/64%
20089/32%7,10221,56433,56425/64%

بانــک ملــی  
ــرب  عـــــــ

)متعارف(

20137/59%14,08023,58836,78313/64%
20121/57%13,14723,02136,43718/63%
20115/54%10,58719,42531,35396/61%
20102/51%9,04017,65430,94305/75%
20097/47%8,50717,81629,41357/60%
20089/44%8,93319,89932,34951/61%

ــک  بانـــــــ
گذاري سرمایه

ــعودي  ســــ
)متعارف(

20139/48%6,20112,68521,46510/59%
20128/44%4,0699,08015,75165/57%
20114/42%3,0647,23013,58223/53%
20105/35%2,9318,26713,73121/60%
20097/31%2,5207,94313,37340/59%
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سالنام بانک

درصد سهم
تسهیالت منطبق 
بر شریعت به کل 

هاوام

تسهیالت 
منطبق بر 

شریعت
کل هاکل وام

دارایی

سهم کل 
ها به وام

کل دارایی

20088/27%2,1917,88214,29215/55%

بانک هلنـدي  
ــعودي  ســــ

)متعارف(

20133/45%6,48514,30721,45867/66%
20128/44%5,41312,07418,26809/66%
20116/36%3,5639,97615,25340/65%
20107/38%3,6139,34414,36903/65%
20098/31%3,0539,60615,76394/60%
20084/29%2,98210,13816,38388/61%

ــک الینمــا  بان
)اسالمی(

2013100%11,98011,98016,80031/71%
2012100%9,9179,91714,40485/68%
2011100%6,7366,7369,80967/68%
2010100%4,1584,1587,08073/58%
2009100%2972974,61544/6%
2008100%6856854,14851/16%

بانک الجزیره 
)اسالمی(

2013100%9,3329,33215,99435/58%
2012100%7,9737,97313,54288/58%
2011100%6,2156,21510,37392/59%
2010100%4,9884,9888,80565/56%
2009100%4,1344,1347,99471/51%
2008100%4,0354,0357,33998/54%

ــبالد  ــک ال بان
)اسالمی(

2013100%6,2446,2449,68646/64%
2012100%4,8684,8687,94130/61%
2011100%3,6753,6757,39470/49%
2010100%3,2773,2775,63120/58%
2009100%2,9372,9374,64326/63%
2008100%2,2072,2074,28155/51%
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سالنام بانک

درصد سهم
تسهیالت منطبق 
بر شریعت به کل 

هاوام

تسهیالت 
منطبق بر 

شریعت
کل هاکل وام

دارایی

سهم کل 
ها به وام

کل دارایی

مجمـــــــوع 
هشــت بانــک 

متعارف

20137/57%129,174223,848382,35354/58%
20127/54%109,193199,498349,65606/57%
20112/51%89,016173,833314,58726/55%
20107/54%72,965159,827296,89383/53%
20096/43%68,642157,370289,69032/54%
20089/39%64,521161,544281,12346/57%

مجموع چهار 
بانک اسالمی

2013100%77,37377,373117,11207/66%
2012100%68,60968,609107,18901/64%
2011100%54,04354,04386,25865/62%
2010100%44,44044,44070,80776/62%
2009100%37,27437,27462,78037/59%
2008100%44,44144,44159,33490/74%

ــوع  12مجمـ
داخلیبانک 

20136/68%206,547301,221499,46531/60%
20123/66%177,802268,107456,84569/58%
20118/62%143,059227,876400,84585/56%
20105/57%117,405204,267367,70055/55%
20094/54%105,916194,644352,47022/55%
20089/52%108,962205,985340,45750/60%

]25[مأخذ:


