
 بسمه تعالي

و غرب  رشد بانكداري اسالمي در اقتصاد جهان

و كشورهاي غربي، بسياري از بانكها تالش مي و اقتـصادي همزمان با رشد بازار اقتصاد اسالمي در كشورهاي اسالمي كنند خدمات مالي

 ايـن بـازار درحـال رشـد را بـه خـود خود را با موازين شريعت اسالم همسان كنند تا عالوه بر جذب مشتريان بيشتر بتوانند سـهمي از

.اختصاص دهند

، بانكـداري اسـالمي نيـز در سراسـر جهـان به موازات افزايش درخواست بانكها به منظور پيوستن به بازار مالي در حال توسعه اسـالمي

و قوانين مالي شرع اسالم را آسان كرده است و اين امر استفاده از تسهيالت بانكي .گسترش مي يابد

و سهم بزرگـي با نكداري اسالمي كه زماني تنها حس كنجكاوي غربيان را تحريك مي كرد، اكنون به پديده اي در حال رشد تبديل شده

.از بازار اقتصاد كشورهاي حوزه خليج فارس را در اختيار گرفته است

و سرمايه گذاري بريتانيا“همكاري بـه منظـور ايجـاد مهارتهـاي تخصـصي در زمينـه” مؤسسه امور مالي لبنان“با” مؤسسه اوراق بهادار

و همچنـين كـشورهاي اروپـايي كـه داراي ، تركيـه بانكداري است كه به واسطه بانكداري اسالمي در كشورهاي اسالمي چـون مـالزي

.اقليتهاي مسلمان بسياري هستند از جمله نمونه هاي فعاليت بانكهاي اسالمي در غرب محسوب مي شود

كه در اياالت متحده، نظام بانكداري اسالمي نسبتاً تازه است، اگرچه تنظيم كنندگان اظهار داشتند كـه آنهـا درحـال اين در حالي است

و افزايش فعاليتها هستند .تطبيق دادن

ارد دالر ميلي200براساس آمار اعتبار خدمات مالي بريتانيا حسابهايي كه خواستار تسهيالت بانكي مبني بر قوانين شرع اسالم هستند از

و هر سال نيز 500به ، ربـاخواري را ممنـوع كـرده. درصد افزايش مي يابد15تا10 ميليارد دالر افزايش يافته از آنجا كه قوانين شرع

، بيشتر مسلمانان انگلستان در زمينه خريد خانه با مشكل مواجه هستند .است

و تلفنـي د، فراتر از شعبات خود در لندن آغاز به كار كر 2004كه سپتامبر” بانك اسالمي بريتانيا” و لستر، خدمات پـستي ، بيرمنگام

و همچنين اخيرا شعبي را در سراسر اين كشور تأسيس كرده است بانك دويچه، بزرگترين بانك آلمـان نيـز. به مسلمانان ارائه مي دهد

و جمعيت مسلمانان خدمات خود را بر اساس قوانين و قانون شرع ارائه مي كنددر راستاي افزايش مشتريان . اسالمي

و خدمات خـود را بـا مـوازين شـريعت اسـالمي بسياري از شعب بانكهاي مشهور غربي نيز شعبه هايي را در كشورهاي اسالمي تأسيس

 به HSBCك در ميان اين نمونه ها مي توان به فعاليت بان. همسان مي كنند تا عالوه بر ارائه خدمات، مشتريان بيشتري به دست آورند

و سومين بانك بزرگ جهان در مالزي اشاره كرد  نيـز بانـك Lloyds TBSبانـك. عنوان يكي بزرگترين گروه هاي بانكداري در جهان



آنها بـه بزرگ بريتانيايي است كه طي اقدامي منحصر به فرد حساب بانك تازه اي را براي تاجران مسلمان افتتاح كرد تا امكان دسترسي

.در حال حاضر اقتصاد اسالمي در بخش صنعت اقتصاد جهاني، به سرعت رشد مي كند.ساير بانكها نيز گسترده تر شود

 محـسوب مـي شـود بخـش HSBCپائيز سال گذشته بانك هانگ سنگ، دومين بانك بزرگ هنگ كنگ كه بخشي از بانكداري بـزرگ

كنگ آخرين منطقه اي است كه اخيراً وارد فهرست بلند مؤسسات بين المللـي شـده هنگ. سرمايه گذاريهاي اسالمي خود را فعال كرد

.، بانك دويچه فعاليتهاي بانكداري اسالمي خود را توسعه داده اندHSBCكه به اقتصاد اسالمي توجه دارند، پيش از آن سيتيگروپ،

و مالزي تالش مي كند به . عنوان يك قطب منطقه اي در اين عرصه شناخته شـود در آسيا اقتصاد اسالمي به سرعت در حال رشد است

و سنگاپور نيز از ديگر كشورهايي هستند كه بخش اقتصاد اسالمي خود را توسعه داده اند و مراكش. اندونزي، تايلند سال گذشته تونس

و اوراق بهادار اسالمي در اياالت متحده. نيز نخستين بانكهاي اسالمي خود را تأسيس كردند و بريتانيا نيـز رونـد رو بـه رشـدي را وامها

.طي مي كنند

بر اساس اين نظـام، بانـك. بانكداري اسالمي به جاي سود كه در قوانين شرع حرام است سود يا ضرر خود را با مشتريان سهيم مي شود

ك و پروژه هاي مشتركي را با هدف فروش به شخص ثالث ايجاد مي .نندبا مشتريان خود ارتباط نزديكي داشته

كل شوراي عمومي بانكهاي اسالمي و مؤسسه اقتـصادي اسـالمي در سراسـر جهـان وجـود دارد كـه 300بر اساس اظهارات دبير  بانك

و پيش بيني شده اين مقدار تا سال 300دارائي هاي آنها به . به يك تريليون خواهد رسيد2013 ميليارد دالر مي رسد

 درصد افزايش داشته است، اما 7/13 به طور متوسط 2003 تا 1998رهاي اسالمي طي سالهاي ميزان افزايش دارايي هاي بانكهاي كشو

و 2003 درصـد در سـال50سود در نظام بانكداري اسالمي. اين ميزان طي چند سال گذشته تقريباً دو برابر شده است  افـزايش يافتـه

. درصد افزايش داشته است15بازگشت آن ارزش خالص آن نيز بيش از

و تقاضاي كشورهاي غربي مبني بـر تطـابق قـوانين بانكـداري و رونق بانكداري اسالمي در ميان كشورهاي اسالمي از يك سو گسترش

صـنعت بانكـداري اسـالمي كـه. خود با قوانين اسالم نيز از سوي ديگر رشد چشمگير اين نوع نظام سود دهي اسالمي را رقم زده اسـت

ف و بانكداران سراسر دنيا را به خـود تقريباً سه دهه پيش آغاز به و توجه بسياري از سرمايه گذاران عاليت كرده، رشد قابل توجهي داشته

.جلب كرده است
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