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 چكيذُ

ػٜٞاٙ يٌي اظ ًكٞض١بي ديكطٝ زض ظٗي٠ٜ ثبٌٛساضي اؾالٗي اظ ؾبّ خ٢٘ٞضي اؾالٗي دبًؿشبٙ ث٠

زُٝب٠ٛ ثبٌٛساضي ٛظبٕ ٗيالزي ثب اخطاي  2001زض ؾبّ  .ٗيالزي زض ايٚ ًكٞض آؿبظ ث٠ ًبضًطز1980

  .ُصاقزنٜؼز ثبٌٛساضي اؾالٗي ايٚ ًكٞض ضٝ ث٠ قٌٞكبيي  (ضثٞي)اؾالٗي ٝ ثبٌٛساضي ٗشؼبضف 

ثبٛي زاضاي ثبخ٠  17اؾالٗي ٝ  ثبٛي ًبٗالً 5سؼساز   ،قؼج٠ 8300ثبٛي زض هبٓت  38اظ ٗد٘ٞع  ١ٖ ايٜي 

 .ز١ٜسضا ث٠ ٗكشطيبٙ اضائ٠ ٗي ذسٗبر ٝ ٗحهٞالر اؾالٗي ذٞز ،قؼج٠ 1400ٗؿشوْ اؾالٗي ثب ثيف اظ 

زضنس  ١10بي ايٚ ًكٞض ث٠ ؾ٢ٖ ثبٌٛساضي اؾالٗي اظ ثبظاض ثبٛي، ثطاؾبؼ اػالٕ ثبٛي ٗطًعي دبًؿشبٙ

 .ٗيالزي ث٠ زٝ ثطاثط ثطؾس 2020قٞز سب ؾبّ ثيٜي ٗيضؾيسٟ اؾز ٝ ديف

اخطا قطيؼز اؾالٗي زض ١ط يي اظ ًكٞض١ب   ثطاؾبؼ زض قطايظ ًٜٞٛي ا١ِٞٓبي اخطايي ٗشلبٝسي 

حبًٖ ثط ًكٞض دبًؿشبٙ، ثبٛي ٗيعاٙ  ٝ ٛٞع سلٌط اؾالٗي سبضيري ثب سٞخ٠ ث٠ هطاثز كط١ِٜي ٝ .قسٟ اؾز

سطيٚ ثبٛي اؾالٗي ايٚ ًكٞض ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُطكش٠ اؾز سب ثب قٜبؾبيي ػٜٞاٙ ٛرؿشيٚ ٝ ثعضٍث٠

ضٝٛن ٝ اؾجبة طيؼز اؾالٗي ثشٞاٛيٖ ثب اؾشلبزٟ اظ سدبضة حبن٠ٔ اثعاض١ب، ٗحهٞالر ٝ ذسٗبر ٜٗغجن ثب ق

ضٝـ سحوين ثب زض ايٚ ٗوب٠ٓ ًٜيٖ. اظ ايٚ ضٝ ُؿشطـ نٜؼز ثبٌٛساضي اؾالٗي زض ًكٞضٗبٙ ضا كطا١ٖ 

١بي ٛٞيٚ سد٢يع ٝ سرهيم ٜٗبثغ زض ٛظبٕ ثبٌٛساضي اؾالٗي دبًؿشبٙ ثب سٌي٠ ثط ثبٛي سٞنيلي ضٝـ

 .ُيطزض ٗيٗيعاٙ ٗٞضز ثطضؾي هطا

  .سبٗيٚ ٗبٓي اؾالٗي، قطيؼز اؾالٗي ثبٌٛساضي اؾالٗي،: ّبي كليذيٍاصُ
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 هقذهِ

اظ  عٞض ضؾ٘ي دؽ اظ اؾشوالّ ايٚ ًكٞضث٠ ثبٌٛساضي زض دبًؿشبٙ ثطاي اٝٓيٚ ثبض ٝ

هبئس " اٝر ١٘بٙ ؾبّ سٞؾظ 14ٗيالزي آؿبظ قسٟ اؾز ٠ً زض 1947ثطيشبٛيب زض ؾبّ 

ثبٛي زٝٓشي دبًؿشبٙ  سطيٚ ق٢ط دبًؿشبٙ(ًطاچي )ثعضٍزض "اػظٖ ٗح٘سػٔي خٜبح

آٛچ٠  . ٓيٌٚزازذٞز اذشهبل ٠ً ثؼس١ب ػٜٞاٙ ثبٛي ٗطًعي ايٚ ًكٞض ضا ث٠ سبؾيؽ قس

٠ً هسٗز آٙ ث٠ ثيف اؾز زض ُعاضـ ٗغطح اؾز آؿبظ كؼبٓيز ثبٌٛساضي اؾالٗي زض دبًؿشبٙ 

 ُطزز.ٗي ٗيالزي ثط1977اظ ؾ٠ ز٠١ يؼٜي ث٠ ؾبّ 

٠ً  ث٠ ظٗبٛي .ُطززٗي ثط 1950 ز٠١ ث٠ دبًؿشبٙ زض اؾالٗي ثبٌٛساضي ٗل٢ٕٞ آؿبظ

 ًكٞضي اٝٓيٚ دبًؿشبٙ. ثٞزٛس اؾالٗي ثبٌٛساضي ايسئٞٓٞغي ث٠ ٜٗس٠ػاله اهشهبززاٛبٙ،

 ايٚاخطاي  ث٠ ًكٞض ايٚ. ًطز ًبْٗ اؾالٗي ٗبٓيٛظبٕ  يي اؾشوطاض ث٠ ٠ً ٗجبزضر اؾز

 ٓيٌٚ. ٝضظيس انطاض ا١ساكف ث٠ ٛيْ ثطاي ١بثطٛب٠ٗزٝثبضٟ  سسٝيٚ ٝ سـييط اظ عطين ٗل٢ٕٞ

 ثطيشبٛيبيي ؾيؿشٖ ٠ً زضيبكشٜس ض١جطاٙ ٠ً ١ِٜبٗي. ًطز سـييط ٝضؼيز ؾبّ 20 اظ دؽ

 ؾغح زض ٝ ؾطيغ سـييطاسي ًطز سالـ دبًؿشبٙ .ٛيؿز  سـييط هبثْ ًكٞض ٛبدصيطسلٌيي

 . ٛ٘بيس ُؿشطزٟ اػ٘بّ

 ٠ً ظٗبٛي. ُطززٗي ثط 1979 ؾبّ ث٠ دبًؿشبٙ زض اهشهبزي انالحبر ٗطح٠ٔ اٝٓيٚ

 ايٚ اٗب. ُطزيس ٝضغ ١بثبٛي ًٔي٠ زض ٗٞخٞز اٛساظدؽ ١بيحؿبة اٛٞاع ظًبر ثط ٝنّٞ

  ٠ً ١بثبٛي عطين اظ سٞظيغ ظًبر ظػٖ ٗربٓلبٙ، ث٠. ٛكس ٝاهغ ٗٞثط ضٝـ

ٞٙاث٠ ي قٜبذش٠ دّٞ ؾطدطؾز ٝ ٗؿئّٞ ػٜ ي ق٘بض ث٠ ضٝقي اؾالٗي قٞٛس،٘ٛ  [1].آيس٘ٛ

 قطيؼز ثط ٜٗغجن عطحي سسٝيٚ ٝ س٢ي٠ ٝظيل٠ 1977 ؾذشبٗجط زض ديف اظ ايٚ

 ثٜبثطايٚ،. قس ٝاُصاض دبًؿشبٙ ثيٜي اؾالٗيخ٢بٙ قٞضاي ث٠ ًكٞض اهشهبز ثطاي اؾالٗي

 اػضبي. ًطز سؼييٚ ضا اٗٞض ثبٌٛي ذجطُبٙ ٝ اهشهبززاٛبٙ اظ ُط١ٝي قٞضا 1977 ٛٞاٗجط زض

 دبًؿشبٙ ثيٜي اؾالٗيخ٢بٙ قٞضاي ث٠ 1980 كٞضي٠ زض ضا ذٞز ُعاضـ قسٟ يبز زئ١ي

 ٝ قٞضا انالحبر اؾالٗي، انّٞ ثب قسٟ يبز ُعاضـ ًبْٗ سغجينث٠ ٜٗظٞض . ًطز سؿٔيٖ

 آٙ ًبْٗ قسٙ آٗبزٟ ٝ انالح ٝ حي اظ دؽ ًٝطز  ٗؼّ٘ٞ آٙ زض ضا الظٕ سؼسيالر

 [2].ٛ٘ٞز اضائ٠ دبًؿشبٙ خ٢٘ٞضي ضيبؾز ث٠ 1980 غٝئٚ زض ،ُعاضـ
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س ؿشٙب زض ١ب  ثبٛي قسٙ  اؾالٗي ثب آؿبظ سسضيدي  كطاٜي  دبًؿشبٙ 1979 -١1980بيؾبّ عي  دًب

 ث٠ ٗشؼ٢س ٛيع زٝٓز ضاؾشب، ايٚ زض. ُكٞز قسٙ اؾالٗي كطآيٜس ضٝي ثط ضا ذٞز آؿٞـ

 ظٗي٠ٜ ايٚ زض الظٕ اهساٗبر س٘بٕ اٛدبٕ ٝ دبًؿشبٙ زض اؾالٗي اهشهبزيٛظبٕ  يي ايدبز

 [3].قس

 : ضا١جطز ؾ٠ اؾالٗي ثبٌٛساضي ضقس ثطاي دبًؿشبٙ ًكٞض زض عٞضًٔي،ث٠

 ذهٞني ثرف ٗكبضًز ثب ٛٞدب اؾالٗي ًبٗالً ١بي ثبٛي سأؾيؽ -اّٝ

 اؾالٗي ١بي ثبٛي ٌْٗ٘ ػٜٞاٙث٠ سدبضي ١بي ثبٛي ايدبز -زٕٝ

 سدبضي ١بي ثبٛي قؼت س٘بٕ زض اؾالٗي ثبٌٛساضي ػ٘ٔيبر ٗرهٞل ثبخ٠ يي ايدبز -ؾٕٞ

 سؿ٢يالر ياػغب ثطاي اؾالٗي ١بيثبٛي ٠ً سٞؾظ هٞاػسي ٝ ُطكز هطاض ًبض زؾشٞض زض

 .[4]اضائ٠ ًطز چ٢بضُطٟٝ زض ضا قس دصيطكش٠

1ظيبٙ ٝ ؾٞز سؿ٢يٖ انْ -
  

  2زؾش٘عز ٝ ١عي٠ٜ ثط ٗجشٜي انْ -

3ث٢طٟ ثسٝٙ ذسٗبر انْ -
  

 4ًٌ٘ي سبثؼ٠ انْ -

 ٛظبٕ س٘بٕ زض ضثٞي ٗؼبٗالر اٛدبٕ ٜٗ٘ٞػيز ثط ٗجٜي دبًؿشبٙ زٝٓز اػالٕ اظ دؽ

 زض ٝ ُكز ٜٗ٘ٞع ث٢طٟ ٛطخ ثطاؾبؼ ثبٌٛساضي ،قسٗي ٛيع ١بثبٛي ٠ً قبْٗ ٗبٓي

 زض ٗدعايي ١بيثبخ٠ 1980 غاٛٞي٠ زض دبًؿشبٙ زٝٓز ؾٞي اظ زؾشٞض نبزضٟ ثب ١٘ب١ِٜي

 زض ٗكبضًز ضٝـ ثطاؾبؼ ؾذطزٟ ثطاي ذبضخي ثبٛي. ُطزيس سأؾيؽ سدبضي ١بيثبٛي

  [4].اٛدبٕ زاز ؿيطضثٞي خسيس اثعاض١بي ايدبز ٜٗظٞض ث٠ اهساٗبسي 5ظيبٙ ٝ ؾٞز

اظ ٛظبٕ ثبٌٛساضي ث٠ عٞض ضؾ٘ي ٗيالزي 2001 هبٛٞٛي دبًؿشبٙ زض ؾب١ّبي ٗوبٕ

اخبظٟ كؼبٓيز ٝ ٗؿيط زازٛس  اؾالٗي ؾطاؾطي ث٠ ٛظبٕ ثبٌٛساضي اؾالٗي زُٝب٠ٛ سـييط

 زؾبٗجط اٝايْ زضؿيطاؾالٗي زض ًٜبض ١ٖ نبزض قس. ثسيٚ ٜٗظٞض  ١بي اؾالٗي ٝثبٛي

                                                           
1
- Profit and Loss Sharing 

2
-Fees Based 

3
-Free Services 

4
-Amcillary Principle 

5
-PLS:profit and loss sharing 
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 ثب ٜٗغجن اؾالٗي سدبضي ١بيثبٛي سكٌيْ ٝ ٗؼيبض١بي خعئيبر دبًؿشبٙ ٗطًعي ثبٛي

 .ًطز ٜٗشكط ضا ذهٞني ثرف زض اؾالٗي انّٞ

 ث٠ خسيسي هٞاٛيٚ 2002 ٛٞاٗجط چ٢بضٕ زض ٌْٗ٘ سدبضي ١بيثبٛي ايدبز ثطاي

 ٛظط زض قسٟ دصيطكش٠ انّٞ ػٜٞاٙث٠ ثبٌٛساضي هٞاٛيٚ 23 ثرف زض ٝ ثؼس١ب ضؾيس سهٞيت

 ثطاؾبؼ ثبيؿزٗي ثبٌٛساضي ػ٘ٔيبرس٘بٕ  ٠ً اؾز ايٚ آٙ انْ سطي٢ٖٗٚقس.  ُطكش٠

 ١بيثبٛي ٗجٜب ١٘يٚ ثط. آٗسٟ اؾز اٛدبٕ قٞز ؾٜز ٝ هطآٙ زض٠ً  اؾالٕ زؾشٞضار

 [5].ثذطزاظٛس كؼبٓيز ث٠ اؾالٗي ثبٌٛساضي ػ٘ٔيبر ًٜبض زض ٠ً يبكشٜس اخبظٟ سدبضي

 هبٛٞٛي ١بيزؾشٞضآؼْ٘ ثب سدبضي ١بيثبٛي اظ يي ١ط زاذْ زض ٗؿشؤي ١بيثبخ٠ ايدبز

ؾطٗبي٠  اظ اؾالٗي ثبٌٛساضي ؾطٗبي٠ خساؾبظي قيٟٞ سبؾيؽ قس ٝ ٛيبظ ٗٞضز ٝ آعاٗبر

 [5].ُطكز هطاض سٞخ٠ ٗٞضز سدبضي ١بيثبٛي

ثبٛي اؾالٗي دبًؿشبٙ، ثبٛي  ثطج ثبٛي،قبْٗ: ٗٞؾؿ٠ ثعضٍ  ثبٛي ١ٖٝ اًٜٞٙ ١لز 

اٗيٚ ٝ ثبٛي ٗيعاٙ اضائ٠  UBLنسين،  چبضسط اؾشبٛساضز ثبٛي اؾالٗي زثي دبًؿشبٙ، آجطًبر،

 ١ب،ث٠ سلهيْ ثب كؼبٓيز زض ايٚ ُعاضـ .ز١ٜسٟ ذسٗبر ٗبٓي اؾالٗي ث٠ ٗكشطيبٙ ١ؿشٜس

 قٞيٖ.ثبٛي ٗيعاٙ آقٜب ٗي ذسٗبر ثبٌٛي ٗحهٞالر ٝ

 

 ثبًک هيشاى دبكسشبى  -1

ثعضٍ زض ١كش٘يٚ ثبٛي  سطيٚ ثبٛي اؾالٗي سدبضي ٝثعضٍ ٝٛرؿشيٚ ثبٛي ٗيعاٙ 

ق٢ط  آٙ زض ٗطًعي زكشطزاضز ٝ ق٢ط  117قؼج٠ زض  428سؼساز ايٚ ثبٛي اؾز. دبًؿشبٙ  

ٝ ضؾس زضنس ٗي 35 ث٠ ؾ٢ٖ ايٚ ثبٛي اظ ثبظاض ثبٌٛساضي اؾالٗي ًكٞض .ًطاچي اؾز

ػٜٞاٙ س٢ٜب ثبٛي خبيِبٟ ايٚ ثبٛي ضا ث٠ ًيليز،اظ ٛظط  JCR-VIS ثٜسيآغاٛؽ ضسج٠

اؾشبٛساضز زض نٜؼز ثبٌٛساضي اؾالٗي ايٚ ًكٞض هطاض زازٟ  AAزض ثبالسطيٚ ضسج٠ اؾالٗي

 اؾز. 

ٗل٢ٕٞ ثبٌٛساضي اؾالٗي زض ؾبّ ثبضٟ ثبٛي ٗيعاٙ ثيبٛي٠ ثٜيبِٛصاض دبًؿشبٙ ضا زض

ضاٟ ؾطٛٞقز  ٗب ثبيس زض"اؾز :آِٞي ًبض ذٞز هطاضزازٟ اؾز. زض ايٚ ثيبٛي٠ آٗسٟ  1947
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ٝاهؼي  ٗل٢ٕٞ ؾيؿشٖ اهشهبزي خ٢بٙ ٗجشٜي ثط ٠ً زضحبّ حبضط چطا .ذٞز ثٌٞقيٖ

 "ثطازضي ٝ ػسآز اخش٘بػي اؾشٞاض اؾز. يؼٜي ثطاثطي، ،اؾالٕ

 

 سبریخچِ ثبًک -1-1

عي حٌٖ ثبٛي ٗطًعي ًكٞض ث٠ ػٜٞاٙ ثبٛي ُصاضي آ٘يعاٙ ثبٛي ؾطٗبي٠ -1997سبل 

آهبي ػطكبٙ نسيوي ث٠ ػٜٞاٙ ٗسيط اضقس اخطايي ايٚ ثبٛي  ٝ اؾالٗي آؿبظ ث٠ ًبض ًطز

 )ٗسيطػبْٗ( ٜٗهٞة قس.

ثب حضٞض غٛطاّ دطٝيع ٗكطف  ُصاضي آ٘يعاٙ عي ٗطاؾ٘يثبٛي ؾطٗبي٠ -2002سبل

ايٚ  ثبٌٛساضي اؾالٗي زض ٗدٞظاٝٓيٚ  ٝ قس سجسيْ ث٠ ثبٛي سدبضي اؾالٗي س٘بٕ ػيبض

 .زازث٠ ثبٛي ٗيعاٙ سـييط ٛبٕ  ١٘عٗبٙ ٝ ث٠ ٛبٕ ذٞز ضهٖ ظزضا  ًكٞض

ػٜٞاٙ ثبٛي ديكِبٕ زض نٜؼز ثبٌٛساضي اؾالٗي ًكٞض عيق ثبٛي ٗيعاٙ ث٠ -2003سبل 

ػٜٞاٙ ٝ ثطاي ٛرؿشيٚ ثبض زض ًكٞض ث٠ يبكش٠ ضا اضائ٠ زازٗحهٞالر سٞؾؼ٠ اظ اي ضاُؿشطزٟ

 اؾالٗي ٗيعاٙ ػضٞ نٜسٝم ٗكشطى اؾالٗي قس. نٜسٝم

ضا  (IBD) ٛبٕ ؾبظٗبٙ ثبٌٛساضي اذشهبني اؾالٗي ثبٛي ٗيعاٙ ؾبظٗبٛي ثب -2004سبل 

٠ً ثب ازؿبٕ ثرف اهشهبز اؾالٗي ٝ سحويوبر ٝ ثرف ثبٌٛساضي اؾالٗي ًطز سبؾيؽ 

ث٠ ايٚ ثبٛي  ضاآ٘ٔٔي ثيٚزٝٓز دبًؿشبٙ ٛيع اخبظٟ اضائ٠ اٝٓيٚ نٌٞى  ايدبز قسٟ اؾز،

ػٜٞاٙ ٗكبٝض ٠ ايٚ اٗط ٗٞكويز ثعضُي ثطاي ايٚ ثبٛي ث .ٗئيٞٙ زالض نبزض ًطز 500 ٗؼبزّ

 .ًؿت ًطزقطيؼز اؾالٗي 

ٛيبظ ؾطٗبي٠ ث٠ ٗكشطيبٙ  ثبٛي ٗيعاٙ، ػوس اؾشهٜبع ضا ثطاي سبٗيٚ ٗبٓي ٝ -2007سبل 

 ٗؼطكي ًطز.

خصة ؾطٗبي٠ ٝ سبٗيٚ ٗبٓي اظ  ٜٗظٞضث٠ضا  1ايٚ ثبٛي سبٗيٚ ٗبٓي سدبضر -2008سبل 

 ؾ٢بٕ ًبال ضا ث٠ ٗكشطيبٙ ٗؼطكي ًطز.

ٗكشطيبٙ حؿبة خسيسي ٗجشٜي ثط  ثبٛي ٗيعاٙ ث٠ ٜٗظٞض سٞؾؼ٠ ًؿت ًٝبض -2010سبل 

       ث٠ ١٘طاٟ زاضز. ذسٗبر ضايِبٙ ضا اي اظز١س ٠ً ٠ً ٗد٘ٞػ٠ٗضبضث٠ اضائ٠ ٗي
                                                           
1-Tljarah 
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 ٗوط خسيس ايٚ ثبٛي زض ق٢ط ًطاچي اكششبح قس. -2011سبل 

 ثبٛي ٗيعاٙ ٛرؿشيٚ سجٔيـبر اٗٞضٗبٓي ًكبٝضظي اؾالٗي ضا اضائ٠ زاز.  -2012سبل 

ث٠  دبًؿشبٙ HSBC   ١بي ثبٛياًشجط ايٚ ؾبّ اٛشوبّ ثطذي اظ حؿبة 18زض  -2014سبل 

 اٛساظي قس.  اؾالٕ ضاٟثطقطيؼز  ثطآٙ حؿبة ًلبٓز ٜٗغجناكعٝٙ  .ايٚ ثبٛي نٞضر دصيطكز

ثبٛي سٞؾؼ٠ اؾالٗي، ًبضُبٟ آٗٞظـ ثبٌٛساضي اؾالٗي ثطاي ثبٛي  ١ٌ٘بضي ثب -2015سبل 

ثطاي  ًبض خٞاٛبٙ ٝ ٝ ًؿت ٗطًعي خيجٞسي ثطُعاض قس ٝ ١٘چٜيٚ عطح خسيس سبٗيٚ ٗبٓي

 (.PMYBL)١بي ًٞچي ٜٗغجن ثب قطيؼز اضائ٠ قسٟ اؾزًبضآكطيٜبٙ ًٞچي ٝ قطًز

 

 چطن اًذاس ثبًک  -2-1

ٛظبٕ يي اخطاي  ػٜٞاٙ ُعي٠ٜ ٛرؿز ثطاي سؿ٢يْ زضايدبز ثبٌٛساضي اؾالٗي ث٠ -

 ثكطي آعاٗي اؾز. ػبزال٠ٛ اهشهبزي ٠ً ثطاي خبٗؼ٠ ػسآز ٗحٞض
 

 هأهَریز ثبًک -3-1

ضا زض  ٜٗظٞض ضؾيسٙ ث٠ يي ثبٛي اؾالٗي ثطسطػطض٠ ٗحهٞالر ٗجشٜي ثط ٛٞآٝضي ث٠

زض ايٚ ضاٟ اضظـ اكعٝزٟ ٗحهٞالر ٝ ذسٗبر ث٠ ٗكشطيبٙ  ٟ اؾز ٝزؾشٞض ًبض هطاض زاز

 ٜٗغجن ثب قطيؼز اؾالٕ اظ عطين ايدبز يي كط١َٜ ؾبظٗبٛي ثطاؾبؼ ػسآز، اٛهبف ٝ

  .١بي كطزي ٗسٛظط ايٚ ثبٛي هطاض زاضزحلظ اضظـ ُصاضاٙ ٝاحشطإ ث٠ ؾطٗبي٠
 

 سبخشبر سْبم  -4-1

 سوؿيٖ قسٟ اؾز:  ظيطػ٘سٟ ث٠ سطسيت  ؾ٢بٗساض ؾ٢بٕ ايٚ ثبٛي ثيٚ چ٢بض

 زضنس 11/49                       ُصاضي ٝ ٗبٓي ٛٞضًٞيز  قطًز ؾطٗبي٠ -اّٝ    

 زضنس  30          ُصاضي ؾ٢بٗي ذبل ًٞيز دبًؿشبٙ قطًز ؾطٗبي٠ -زٕٝ

    زضنس 32/9       خسٟ                                  -ثبٛي سٞؾؼ٠ اؾالٗي -ؾٕٞ    

   زضنس 57/11  ُصاضي آ٘يعاٙ)ثب ٗؿئٞٓيز ٗحسٝز(   ٗسيطيز ؾطٗبي٠ -چ٢بضٕ   
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 هبلی ًَر   گذاري ٍضزكز سزهبیِ -اٍل

 ذسٗبر ٗبٓي زض ًكٞض١بي ًٞيز، ُصاضي ١ٝبي ؾطٗبي٠ًٞيشي زض ظٗي٠ٜ ايٚ قطًز

 كؼبٓيز زاضز.ديسايف زيِط ثبظاض١بي زضحبّ  آؾيبي قطهي ٝ آؾيبي ٗيب٠ٛ ٝ

 گذاري كَیز دبكسشبى ضزكز سزهبیِ  -دٍم

١بي اٗٞضثبٌٛي زض دبًؿشبٙ ٗيالزي سبؾيؽ ٝ زض ظٗي1979٠ٜايٚ قطًز زض ؾبّ 

ًٞيز  دبًؿشبٙ ٝ  ١بيُصاضي ٗكشطى ٗيبٙ زٝٓزحبنْ ؾطٗبي٠قس ٝ ٗكـّٞ ث٠ كؼبٓيز 

 اؾز.

 ثبًک سَسؼِ اسالهی   -سَم 

ًكٞض١بي اؾالٗي زض ق٢ط خسٟ ايٚ ثبٛي ثب سهٞيت زض ًٜلطاٛؽ ٝظضاي اهشهبز 

 ٗيالزي كؼبٓيز ذٞز ضاضؾ٘ب آؿبظ ًطز.1975ػطثؿشبٙ زض خٞالي 

 گذاري الويشاىضزكز سزهبیِ  -چْبرم

سطيٚ قطًز ٗسيطيز زاضايي ٜٗغجن ثب قطيؼز اؾالٗي ثرف ذهٞني  زض ثعضٍ 

ؾبّ ؾبثو٠ زض  ١13بي سبثؼ٠ ثبٛي ٗيعاٙ اؾز ٠ً ثيف اظ دبًؿشبٙ ٝ يٌي اظ قطًز

 حوٞهي ضا زاضز. ُصاضي اقربل حويوي ٝظٗي٠ٜ ٗسيطيز ؾطٗبي٠
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 ز هذیزُ ثبًک ئّي -5-1

 قٞز. اػضبءٗشؼ٢س ازاضٟ ٗي اي ٝثبٌٛساضاٙ حطك٠ سيٖ ٗسيطيشي ثبٛي سٞؾظ يي ُطٟٝ اظ

ضيبو  ز ٗسيطٟ(،ئقيد اثطا١يٖ ثٚ ذٔيل٠ آّ ذٔيل٠ )ضئيؽ ١ي اظ:اٛس ػجبضرز ٗسيطٟ ئ١ي

 ٗح٘س ػجسآؼٔيٖ، ضح٘بٙ ػجيس، اح٘س ١٘بيٞٙ، ٗح٘سضخت ػعضٝم، ضػٜب ازضيؽ )ٛبيت ضئيؽ(،

 .اؾالٕ ػبضف )هبئٖ ٗوبٕ ٗسيط ػبْٗ( ٝ )ٗسيطػبْٗ( ػطكبٙ نسيوي ػصضا ٗدشجي، ػال آؿطاٝي،

 ضيخ اثزاّين ثي خليفِ آل خليفِ: -الف

 ٝ اي١بي ٜٗغو٠ؾبظٗبٙ زض ١بي ٗرشٔق ٗبٓي اؾالٗيؾبّ سدطث٠ زض ظٗي٠ٜ 35زاضاي  -

 خ٢بٛي

 ٠ً زض ظٗي٠ٜ 1ؾؿبر ٗبٓي اؾالٗيؤحؿبثطؾي ٗ ضئيؽ ؾبظٗبٙ حؿبثساضي ٝ -

 ؾؿبر كؼبّ اؾز.ؤاؾشبٛساضزؾبظي ايٚ ٗ

ُصاضي زض آٗٞظـ ؾطٗبي٠ آ٘ٔٔي ػطة زض ًبضآكطيٜي ٝثيٚ ز اٜٗبي ٗطًعئضئيؽ ١ي -

 )ثحطيٚ( ؾبظٗبٙ سٞؾؼ٠ نٜؼشي ؾبظٗبٙ ْٗٔ ٗشحس

 ٗؼبٝٙ ثبٛي ٗطًعي ثحطيٚ -

 زٝٓز ثحطيٚ اهشهبز ٗؼبٝٙ ٝظيطٗبٓي٠ ٝ -

 ٝظيط ٗؿٌٚ زٝٓز ثحطيٚ -

 آ٘ٔٔي ذٔيح كبضؼ ضئيؽ ثبٛي ثيٚ -

 ضئيؽ ً٘يش٠ ٗبٓي قطًز ٛلز ثحطيٚ -

 2ریبض ادریس -ة

 اظ زاٛكِبٟ ًٞيز كبضؽ آشحهيْ ٢ٜٗسؾي قي٘ي اظ زاٛكِبٟ ٛيًٞبؾْ ًٝبضقٜبؾي اضقس -

-ً٘يش٠ حؿبثطؾي اظ قطًز ؾطٗبي٠ ضيؿي ٝضئيؽ ً٘يش٠ ٗسيطيز  ز ٗسيطٟ ٝئػضٞ ١ي -

 ُصاضي ٗبٓي ٛٞضًٞيز

 ٗسيط اضقس قطًز ٛلز نٜبيغ ايٌبضٝؼ -

                                                           
1- AAOIFI:Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions 
2- Saa.Edress 
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 MERAKٝآ٘ٔٔي ٝيجٞٓيشيٚ قطًز ثيٚ ز ٗسيطٟ ٗدش٘غ قطم ٗيب٠ٛ،ئػضٞ ١ي -

HOLDING 

 رحوبى ػجيذ  -ج

 ؾؿ٠ حؿبثساضاٙ ذجطٟ ٝٓع اِٛٔؿشبٙؤكبضؽ آشحهيْ اظ ٗ -

 ذبٝضٗيب٠ٛ ٝ قطم آكطيوب سدطث٠ زض اضٝدب،ؾبّ  35زاضاي ثيف اظ  -

ٗؼبٝٙ ضئيؽ اؾشبٛساضز١بي  ضئيؽ اؾجن ً٘يش٠ سسٝيٚ اؾشبٛساضز١بي حؿبثطؾي ٝ -

 ؾبظٗبٙ حؿبثساضي ٝ حؿبثطؾي ٗٞؾؿبر ٗبٓي اؾالٗيحؿبثساضي ٝ حؿبثطؾي 

 ٗطٝج چٜسيٚ عطح اثشٌبضي اظ خ٠ٔ٘ ٗطًع ثبٌٛساضي اؾالٗي سؼبٓي زض ثحطيٚ -

 هحوذ ػجذالؼلين  -د

 FCAحؿبثساض ذجطٟ  -

 ٗسيطػبْٗ قطًز زٝٓشي ٛلز دبًؿشبٙ  -

 نٜبيغ اسبم ثبظضُبٛي ٝ ُصاضاٙ زض ذبضج اظ ًكٞضزثيطًْ ؾطٗبي٠ ٗسيط اخطايي ٝ -

1ػال ءالسزاٍي -ھ
 

 زاضاي ٓيؿبٛؽ ثبظضُبٛي اظ زاٛكِبٟ ٝاقِٜشٚ قطهي آٗطيٌب -

 ُصاضي اال١ٔي ًٞيز ٗسيط قطًز ؾطٗبي٠ -

 )ًٞيز(WAFRAآ٘ٔٔي ُصاضي ثيٚٗسيط قطًز ؾطٗبي٠ -

 ُصاضي اٗالى ٝ ٗؿشـالر آجالزٗسيط قطًز ؾطٗبي٠ -

 خبًن ػذرا هجشجی  -ٍ

 ٗسيط ٗبٓي ٝظاضر زاضايي اؾالٕ آثبز  -

 اؾشبز زاٛكِبٟ ًطاچي  -

 ٗكبٝض ثبظضُبٛي ؾلبضر دبًؿشبٙ زض ايشبٓيب -

 ٗؼبٝٙ ٝظيط اٗٞض ذبضخ٠  -

 كٞالز ٗئعٗسيط قطًز  -

 

                                                           
1-Ala. Alsarawi 
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 1رجت ػشرٍق -س

 ٗسيط ٜٗشرت ثبٛي سٞؾؼ٠ اؾالٗي  -

 زاضاي ٗسضى ٓيؿبٛؽ ثبظضُبٛي اظ زاٛكِبٟ ٓيجي  -

 حؿبثساض ذجطٟ اظ ٝٓع اِٛٔؿشبٙ  -

 ٗسيطػبْٗ ثبٛي اؾالٗي ثحطيٚ  -

 ُصاضي آ٘يعاٙ ٗسيطٟ قطًز ؾطٗبي٠ ١يئزػضٞ  -

 زاضي ٓيجيٝظيط اؾجن ذعا٠ٛ -

 ضئيؽ ثبٛي ٗطًعي ٓيجي  -

 ػزفبى صذیقی  -ح

 حؿبثساض ذجطٟ اظ ٝٓع اِٛٔؿشبٙ  -

 ُصاضي اثٞظجي زاضاي سدطث٠ زض ثرف ٗبٓي ٝ ١ٌ٘بضي ثب قطًز ؾطٗبي٠ -

 ُصاضي ًٞيز دبًؿشبٙ ٗسيط قطًز ؾطٗبي٠ -

 ؾؿبر ٗبٓي اؾالٗي ؤحؿبثطؾي ٗحؿبثساضي ٝ ؾبظٗبٙ  ز اٜٗبءئػضٞ ١ي -

 اٗٞضٗبٓي اؾالٗي اؾشبٛساضز سٜظيٖ زض حؿبثساضي ٝضئيؽ ؾبظٗبٙ  -

 ػضٞ ً٘يش٠ ضا١جطزي زٝٓز دبًؿشبٙ زض سٞؾؼ٠ ثبٌٛساضي اؾالٗي  -

 اسالم ػبرف  -ط

 حؿبثساض ذجطٟ اظ ٝٓع اِٛٔؿشبٙ  -

 ؾؿ٠ حؿبثساضاٙ ذجطٟ دبًؿشبٙؤػضٞ ١ٌ٘بض اظ ٗ -

 MCBٗسيطػبْٗ اؾجن  ثبٛي كيهْ ٝ ثبٛي  -

     ُصاضي آ٘يعاٙقطًز ؾطٗبي٠ ز ٗسيطٟئ١ي ًٜٞٛيػضٞ  -

 
 ز ًظبرر ضزیؼزئّي -6-1

 دبيجٜسي ٗغٔن ث٠ انّٞ قطيؼز اؾالٗي اؾشٞاض اؾالٗي ثطآِٞي اخطاي ٗٞكويز آٗيع 

  .ز١سسكٌيْ ٗيضا ز ؾَٜ ثٜبي ثبٛي اظ آؿبظ سب ث٠ اٗطٝظ ئايٚ ١ي اؾز ٝ

                                                           
1-Azzaroog 
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١بي ػ٘ٔيبر ثبٌٛي ٝ اع٘يٜبٙ زض ظٗي٠ٜ سؼ٢س سوٞيز، ز ٛظبضر زض حلظ ٝئٛوف انٔي ١ي

 ثب ضػبيز زهين قطيؼز اؾالٗي اؾز.

ٝيػٟ اٗٞضٗبٓي ث٠ ،١بي ٗك٢ٞض زض ظٗي٠ٜ قطيؼز اؾالٗيچ٢طٟ اظ "ٗح٘سسوي ػث٘بٛي"

ساضي اؾالٗي اؾز ٝ ؤٗكبٝض سؼسازي اظ ١ٖٗ اًٜٞٙ ٝي  .اؾالٗي اؾز ؾؿبر ٗبٓي آٗٞظـ ثبٌٛ

ٞاثن كؼبٓيز ايكبٙ ٗي  ٟ ػبٓي دبًؿشبٙ عي ؾب٢ٓبيسٞٙا ث٠ ٗوبٕ هضبٝر زض زازُباظ ؾ

ؾبّ ٛيع ث٠ سسضيؽ زض ٗٞضٞػبر اؾالٗي  39 حسٝز .ٗيالزي اقبضٟ ًطز 1982 – 2002 

 اقشـبّ زاقش٠ اؾز.

سرهم اؾالٗي ٝ سٌ٘ئي زضخ٠  ٗح٘سسوي ػث٘بٙ كبضؽ آشحهيْ زاٛكِبٟ دٜدبة ٝ

ضا ز  ئضيبؾز ايٚ ١ي١ٖ ايٜي ٛيع اؾز ٝ زضيبكز ًطزٟ كو٠ ضا اظ زاضآؼٕٔٞ ًطاچي 

 ٛيع اؾز:ظيط ١بي ػالٟٝ ثطآٙ زاضاي ٗؿئٞٓيز .ثطػ٢سٟ زاضز

                                                           ضئيؽ قطيؼز ثبٛي ٗطًعي ثحطيٚ  -

 ثبٛي اؾالٗي اثٞظجي "          "    - 

 زثي ثبٛي     "        " -

 اؾالٗي ثحطيٚآغاٛؽ ضسج٠ ثيٚ آ٘ٔٔي      "        " -

 سٌبكْ ؾٞئيؽ ٝ دبى ًٞيز      "        " -

 ثبٛي اؾالٗي دبًؿشبٙ      "        " -

 ثحطيٚ ARCAPITAثبٛي     "        " -

 ICDػضٞ قطيؼز ثبٛي  سٞؾؼ٠ اؾالٗي ٝ قطًز اؾالٗي ثرف ذهٞني  -

 

 هحصَالر ٍخذهبر هبلی ثبًک  -7-1

سب ثب اضائ٠ ذسٗبر ٛٞآٝضا٠ٛ ًٜس ٗي١ب سالـ ثبٛي ٗيعاٙ زض ػطن٠ ضهبثز ثب ؾبيط ثبٛي

ًٜس. اظ ايٚ ضٝ ١ٖ اًٜٞٙ قٜبؾبيي ٝ سبٗيٚ  ٜٗغجن ثب قطيؼز اؾالٗي ٛيبظ١بي ٗكشطيبٙ ضا

ثبٌٛساضي سدبضي ٝ حن ثي٠٘ ثبٌٛي  ١بي ثبٌٛساضي قرهي،ٗحهٞالر ٗبٓي ذٞز ضا زض ثرف

 ز١س.اضائ٠ ٗي
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 ثبًكذاري ضخصی –1-7-1

 :ًٜسٗيضا اضائ٠ ظيط ١بي سرهيم ٜٗبثغ ذٞز، ثرف سد٢يع ٜٝٗظٞض ايٚ ثبٛي ث٠

 حؿبة ١بي ؾذطزٟ -اّٝ

 ذسٗبر  -زٕٝ

 ١بُٞا١ي ٛب٠ٗ -ؾٕٞ

 ٗسيطيز زاضايي  -چ٢بضٕ

 ٗهطف ًٜٜسٟ ٗبٓي  -دٜدٖ

 

 ّبي سذزدُ حسبة -اٍل

حؿبة  حؿبة ٛٞخٞاٛبٙ، ١بي ٗشؼسزي اظ هجيْ حؿبة ًٞزًبٙ،زض ايٚ ثرف حؿبة

حؿبة ٓجيٌٞ حؿبة ثرز ٝخٞز زاضز ٠ً  حؿبة خبضي ضٝدي٠، زالض، يٞضٝ ٝ ٝ اٛساظ دٞٛسدؽ

 اظ :اٛس ػجبضر سطيٚ آ٢ٖٗٙ

 

  1حسبة لجيک -الف

حح ث٠ نٞضر ٗضبضث٠ اؾشلبزٟ ًطز.  ؾلط ٜٗظٞضسٞاٙ ث٠ُصاضي اؾز ٠ً ٗيحؿبة ؾذطزٟ

ٗكشطيبٙ عطاحي ثطاي سبٗيٚ ٗبٓي اؾالٗي  ؾبّ ثٞزٟ ٝ 20ٗبٟ سب  6زٝضٟ ايٚ عطح ث٠ ٗسر 

 .قسٟ اؾز

 

 ّب ٍیضگی

 نٞضر قرم يب ٗكشطى ثب اػضب ذبٛٞازٟاٌٗبٙ اكششبح حؿبة ث٠ -

 نٞضر ٜٗظٖ سٞؾظ ٗكشطيبٙ ٠ً دؽ اظ اس٘بٕ ٝخ٠ ؾذطزٟ،ٝاضيع ؾ٢ٖ ؾذطزٟ ث٠ -

 ؾبظز.ُصاض حن ؾلط ثب زض ُطٝ آٝضزٙ ثٞزخ٠ ذٞز ثطاي ػعي٘ز كطا١ٖ ٗيؾذطزٟ
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  1حسبة ثخز -ة

ؼغبفٗب١ب٠ٛ اؾز اٛساظ ثب ؾٞز حالّ اؾز ٠ً زاضاي ثبظزٟ حؿبة دؽ ٜٗبؾجي  دصيطيٝ اظ ٛا

يب  ٗعايب ٝ سٞاٙ ثب حوٞم ٝاٛساظ ثطذٞضزاض اؾز. ايٚ حؿبة ضا ٗيثطاي ثطزاقز دؽ

زاض ٝ ثبظٛكؿشِبٙ اكششبح ًطز ٠ً ثطاؾبؼ ٗضبضث٠ عطاحي ذٞزاقشـبٓي ثطاي ظٛبٙ ذب٠ٛ

اخبضٟ ٝ  اؾشهٜبع، ٗبٓي ٗكشطيبٙ اظ ػوٞز ٗطاثح٠،ٗيٚ ٛيبظ ٛيع ثطاي سأ قسٟ اؾز ٝ

 قٞز. ٗكبضًز ًب١كي اؾشلبزٟ ٗي

 

 خذهبر -دٍم

 ثبًكذاري ثبًَاى  -الف

ثطاي  قؼج٠ خسيسي ضا نٞضر اذشهبني،ػٜٞاٙ ٛرؿشيٚ ثبٛي ًكٞض ث٠ثبٛي ٗيعاٙ ث٠

ٗحيظ ثبٛٞاٙ عطاحي ًطزٟ اؾز ٝ ذسٗبر اضائ٠ قسٟ ٛيع ثطاؾبؼ انّٞ قطيؼز اؾالٗي زض 

س٢ٜب قؼج٠ ثطًز حيسضي زض ق٢ط ًطاچي ٗكـّٞ ث٠ ١ٖ اًٜٞٙ قٞز. ضاحز ٝ اٗٚ اضائ٠ ٗي

ٗيٚ ٛيبظ ايٚ ٜٗظٞض سأ ١ب حالّ ث٠ؾٞز دطزاذشي ث٠ حؿبة ضؾبٛي ث٠ ٗكشطيبٙ اؾز ٝذسٗز

 قٞز.سؿ٢يالر دطزاذز ٗي هبٓت ػوس اخبضٟ ثطاي ذطيس اسٞٗجيْ، ٗكشطيبٙ زض
 

 ثيوِ اسالهی )سكبفل( -ة

 ١بيًبضاكشبزُي زائٖ ٝ ثطزاقز ٛوسي اظ زؾشِبٟ اظ ايٚ ثبٛي ثبثز سهبزف، ٗطٍ،

ؾبِٓي(  ٠ً  60)سبؾٚ  ذٞزدطزاظ سب ؾوق يي ٗئيٞٙ ضٝدي٠ ث٠ س٘بٕ زاضٛسُبٙ حؿبة

-اٛس دطزاذز ٗيًطزٟعٞض ٗشٞؾظ زض حؿبة ذٞز حلظ ث٠ٗب١ب٠ٛ ضٝدي٠  ١عاض 10ٗجٔؾ 

 .ًٜس
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 ّبگَاّی ًبهِ -سَم

1گَاّی هيشاى -الف
 

 ٝاؾز زض هبٓت ٗضبضث٠  نٞضر ؾذطزٟ ثٜٔسٗسر ثب ثبظزٟ ٗٞضز اٛشظبض ثبال ٝايٚ ُٞا١ي ث٠

 ٠ً ؾٞز حبنْ اظعٞضيث٠ .آّ اؾزايس١ٟؿشٜس ١بي ثعضٍ ثطاي ٗكشطيبٛي ٠ً زاضاي قطًز

ٞا١ي ث٠ ُصاضي ؾبّ ٗسر ايٚ ُٞا١ي اؾز ٝ حساهْ ؾطٗبي٠ 7 ٝ حساًثطٗب١ب٠ٛ نٞضر ايٚ ُ

ٞاض ٝ ق٢طٝٛساٙ ٝيػٟ  ١عاض  100ثطاي ػٕ٘ٞ ٗطزٕ  ١عاض ضٝدي٠ ٝ  50ثطاي ظٛبٙ ؾطدطؾز ذبٛ

 ضٝدي٠ اؾز. 

 گَاّی هضبرثِ دالر  -ة

 2ٗبٟ سب  3ُصاضي ثب ثبظزٟ ضهبثشي اؾز ٠ً ٗسر آٙ ايٚ ٗحهّٞ ٛٞػي ؾذطزٟ ؾطٗبي٠

 قٞز.ُصاض دطزاذز ٗيث٠ ؾذطزٟ ضؾيس يب زض ؾط ٗبٟ ٝ 6ؾبّ ٝ ؾٞز حبنْ اظ آٙ دؽ اظ 
 

 گَاّی هضبرثِ هبّيبًِ  -ج

ٞا١ي ؾطٗبي٠ نٞضر ٗضبضث٠ ٝ ٗب١ب٠ٛ دطزاذز ث٠ ٗسر ٝ ثب ؾٞز حالّ ًٝٞسبٟ ُصاضيايٚ ُ

ٞا١يقٞز. حساهْ ؾطٗبي٠ٗي  ١عاض ضٝدي٠ اؾز. 100ُصاضي زض ايٚ ُ

  2گذاري اسالهیگَاّی سزهبیِ  -د

ؾبّ  5ٗبٟ سب  3ٗسر آٙ اؾز ٝ ٗضبضث٠  ٗجشٜي ثط ؾذطزٟ ثب ؾٞز حالّ ٝ ايٚ ٗحهّٞ،

ُصاضي ثطاي ١عاض ضٝدي٠ ٝ حساهْ ؾطٗبي٠ 50ٗب٠١  3 ُصاضي ثطاي ؾٞزاؾز. حساهْ ؾطٗبي٠

 ١عاض ضٝدي٠ اؾز. 200ٗب١ب٠ٛؾٞز 

 

 هذیزیز دارایی  – چْبرم

  3كفبلز -الف

 ُصاضي اؾز ٠ً ٜٗغجنخٞيي زض ؾطٗبي٠ايٚ ٗحهّٞ يي سطًيت ٜٗحهط ث٠ كطز اظ نطك٠

 سٌ٘ئي كطظٛسا١ٙبي سحهيالر زض ظٗي٠ٜ اؾالٗي اؾز ٝ ثب قطيؼز اؾالٗي ث٠ اٛض٘بٕ ثي٠٘
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، ١بي ٗؼشجط،زض زاٛكِبٟ ٝاج كطظٛسٙا -ث٠ اضائ٠ ذسٗز ٗي ثبظٛكؿشِي ٗطاؾٖ حح ٝ عطح اظز

 دطزاظز.

 ّبي عزحٍیضگی

 ضٝدي٠ ث٠ نٞضر ٗب١ب٠ٛ 2000آؿبظ اخطاي عطح ثب حساهْ  -

 ؾبّ  15سب 3هبثْ اخطا ثطاي ؾٜيٚ  -

 كهٔي ٝ ؾبال٠ٛ  نٞضر ٗب١ب٠ٛ،دصيط ث٠دطزاذز اٛؼغبف -

 اؾز  عطح ٗٞضز ح٘بيز ثي٠٘ اؾالٗي )سٌبكْ( -

 دطزاذز ؾٞز ٗب١ب٠ٛ )زاقشٚ اضظـ ٛوسي ثبؾٞز( -

 زض عطح دؽ اظ اس٘بٕ آٙزٝثبضٟ ُصاضي ؾطٗبي٠ -

 ؾبّ اؾز   55سب 18ثبظٛكؿشِي  ًٜٜسٟ زض عطح حح ٝؾٚ قطًز -

 ؾبّ اؾز.3حساهْ ٗسر عطح  -

 كٌٌذُ هبلی هصزف -دٌجن

 ؿيطٟ اؾز ٠ً  ٓخ سبح ٝ ،ذٞزضٝ ٜٗظٞض ذطيس ٜٗعّ،ٗيٚ ٛيبظ ٗكشطيبٙ ذطز ث٠سأ

 دصيطز:اٛدبٕ ٗيظيط نٞضر ث٠

 خَدرٍ خزیذ  -الف

ذٞزضٝ زض ثطاثط ٗبٌٓيز  ٠ً دؽ اظ اس٘بٕ زٝضٟ اخبضٟ، زض هبٓت ػوس اخبضٟ )ٓيعيَٜ(

ث٠ ٗكشطي ث٠ ٗسر  ذطز ٝضا ٗيذٞزضٝ  ثبٛي، ٝ ُيطزؾذطزٟ اٝٓي٠ ث٠ ٗكشطي سؼٔن ٗي

 .ز١سؾبّ اخبضٟ ٗي 5سب 1

 (خزیذ هٌشل )عزح آسبى خبًِ -ة

ٗكشطي ثب  ٝ ًٜسسبٗيٚ ٗبٓي آٙ ٗكبضًز ٗي ػوس هطاضزاز ٗكبضًز ًب١كي زض ثبٛي ثب

، ٗكشطي ث٠ ػٜٞاٙ س٢ٜب نبحت آٙ . ؾطاٛدبٕز١سؾ٢ٖ ذٞز ضا اكعايف ٗي ،ٗب١ب٠ٛدطزاذز 

 قٞز.اٗٞاّ هٔ٘ساز ٗي
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 سبح خزیذ لخ -ج

قٞز ٠ً ٗبٟ اضائ٠ ٗي 24سب  3ٗيٚ ٛيبظ ٗكشطيبٙ زض زٝضٟ ٗبٓي ايٚ ٗحهّٞ ثطاي سأ

 50سبٗيٚ ذؿبضر ٝ  زضنس100ث٠ نٞضر زاضاي يي ؾبّ ُبضاٛشي ٝ ثي٠٘ اؾالٗي آٙ

                                                                               .                                                                                                                            اؾز زضنس سبٗيٚ ؾطهز

 سسْيالر هبلی صًزاسَر ثزق -د

اؾالٗي اؾز ٝ ثبٛي ثطاي ضكغ ٛيبظ ٗكشطيبٙ ايٚ   ٗجٜبي قطيؼز ايٚ ٗحهّٞ ثط

 .ز١ساضائ٠ ٗي سؿ٢يالر ضا

 ثبًكذاري سجبري  –2-7-1

ٗشٜٞع  عطين ٗؼطكي ٗحهٞالر ١بي خبٗغ ٗبٓي اظحْٜٗظٞض اضائ٠ ضاٟايٚ ٛٞع ثبٌٛساضي ث٠

يبٙ ثطاؾبؼ انّٞ ٠ً ثط ضٝاثظ ثٜٔسٗسر ثب ٗكشطعٞضي٠زض ثبٛي ٗيعاٙ عطاحي قسٟ اؾز ث

 اي زاضز.ًيس ٝيػٟقطيؼز اؾالٗي سأ

 قٞز:سوؿيٖ ٗيظيط ١بي ثبٌٛساضي سدبضي ث٠ ثرف

 ١بي ؾذطزٟ حؿبة -اّٝ

 ُصاضي ُٞا١ي ؾطٗبي٠ -زٕٝ    

 ٗسيطيز زاضايي  -ؾٕٞ

 زاضي ٗسيطيز ذعا٠ٛ -چ٢بضٕ

 ؾؿبر ٗبٓي ؤٗ -دٜدٖ

 ذسٗبر ثبٌٛي  -قكٖ

 ذسٗبر ٗكبٝضٟ اؾالٗي  -١لشٖ

 

 حسبة سذزدُ  -ضطن 

  1سسبر اسالهیؤحسبة سذزدُ ه -الف

 ؾؿبر ٗبٓيؤآ٘ٔٔي ٝ ٗثطاي ٢ٛبز١بي ٗبٓي ثيٚ كطزٗحهّٞ ٜٗحهطث٠ ايٚ حؿبة،

 .اؾالٗي عطاحي قسٟ اؾز ٠ً زضحبّ حبضط كطنشي ٗـشٜٖ ثطاي ٗسيطيز ٛوسيِٜي اؾز
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اظ ٗعيز ٗكٞضر ثب ثبٛي ٛيع  عطاحي ٗجشٜي ثط ؾٞز زض ٢ِٛساقز حؿبة، ػالٟٝ ثط

: ٗبٜٛسسحز اٛٞاع ػوٞز اؾالٗي  ايٚ ٗحهّٞ ثطاؾبؼ ٗضبضث٠ ثٜب قسٟ ٝ اؾز.ثطذٞضزاض 

 قٞز.ُصاضي ٗياخبضٟ ؾطٗبي٠ نٌٞى، ٗطاثح٠،

ثجبر ٝ اٛغجبم  سٞاٙ ث٠ سض٘يٚ ثبظز١ي ثبال، زؾشطؾي آؾبٙ،١بي ايٚ حؿبة ٗياظ ٝيػُي

ٗئيبضز ضٝدي٠ ُصاضي زض ايٚ عطح يي ثب قطيؼز اؾالٗي اقبضٟ ًطز ٝ حساًثط ٗيعاٙ ؾطٗبي٠

 قٞز.نٞضر ٗب١ب٠ٛ دطزاذز ٗيآٙ ث٠ ؾٞز ٝ 1دبًؿشبٙ

 2حسبة هًَبفب -ة

١بي ثعضٍ نٞضر ذبل ثطاي اقربل حوٞهي ٝ قطًزاٛساظ ث٠ايٚ حؿبة دؽ 

 ز١س٠ً اٛشظبض ثبظز١ي ثبالسط ضا زض ٗٞاظ٠ٛ ثب دّٞ ٛوسعطاحي قسٟ اؾز ٝ ايٚ اخبظٟ ضا ٗي

 ُصاضي ٝخٞز ٛساضز.ٗحسٝزيشي زض ؾطٗبي٠ زاقز ٝ ١يچ

 ث٠ ٜٗظٞض سبٗيٚ ٗبٓي اظ ػوٞز ٗطاثح٠، انْ ٗضبضث٠ اؾشٞاض اؾز ٝ ايٚ حؿبة ٛيع ثط

 قٞز.نٌٞى ٝ اخبضٟ اؾشلبزٟ ٗي

 حسبة ٍیضُ سجبرر  -ج

اي اظ ذسٗبر ضا ث٠ ١٘طاٟ عيق ُؿشطزٟ انْ ٗضبضث٠ ثٞزٟ ٝ ايٚ حؿبة ٗجشٜي ثط

ٗيٚ ٗبٓي ايٚ زؾش٠ اظ ١ؿشٜس ٝ ثطاي سأ١ب ثبظضُبٛبٙ قطًز زاضز. نبحجبٙ ايٚ حؿبة،

            قٞز. اخبضٟ ٝ ٗكبضًز ًب١كي اؾشلبزٟ ٗي اؾشهٜبع، ٗكشطيبٙ اظ ػوٞز ٗطاثح٠،

 ّبي حسبةٍیضگی

 ضٝدي٠ 100ُصاضي ٗٞضز ٛيبظ ثطاي اكششبح حؿبة حساهْ ؾطٗبي٠ -

 ػسٕ ٗحسٝزيز زض ثطزاقز اظ حؿبة -

 اضائ٠ ذسٗبر ضايِبٙ  -

 حؿبة زض ؾطاؾط ًكٞض )اظ عطين ثبٌٛساضي ايٜشطٛشي ٝ آٛاليٚ(زؾشطؾي ؾطيغ ث٠  -

 ١عاض ضٝدي٠ زاضٛس  25عٞض ٗشٞؾظ ١بيي ٠ً ث٠قبضغ ضايِبٙ ٗب١ب٠ٛ ثطاي حؿبة -

 اضائ٠ زؾش٠ چي ضايِبٙ  -
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 اضائ٠ ثبٌٛساضي ايٜشطٛشي ٝ آٛاليٚ ضايِبٙ  -

 اضائ٠ ًبضر اػشجبضي ضايِبٙ  -

ٛبسٞاٛي زائ٘ي  نٞضر ضايِبٙ ٍٝ سهبزكي ث٠اضائ٠ ثي٠٘  اؾالٗي )سٌبكْ( زض نٞضر ٗط -

١عاض  10طزاظ زض حس ٗشٞؾظ دسب يي ٗئيٞٙ ضٝدي٠ ٝ ثي٠٘ ثطاي ثطزاقز ٛوسي اظ ذٞز

 ثبالسط ضٝدي٠ ٝ

 ضٝدي٠، ُصاضيؾطٗبي٠ حؿبة خبضي ٝ ٛس اظ:اسٞاٙ ثطق٘طز ػجبضر٠ً ٗي ١بيياظ زيِط حؿبة

 غ.يٞضٝ دٞٛس ٝ زالض،

 هبليِ اسالهی كطبٍرسي  -ّفشن

ٚ ٗبٓي ٛيبظ١بي ًكبٝضظٙا ٜٗغجن ثب قطيؼز اؾالٗي اؾز.ٜٗظٞض سأايٚ ٗحهّٞ ث٠  ٗي

(agri assan)  ٟزض ايٚ عطح ٗحهٞالر ذبل ًكبٝضظي ٛظيط سطاًشٞض خ٢ز ٌٗبٛيع

ٗكبضًز ثب  ؾبّ  ٝ ثطاؾبؼ ػوٞز سدبضر، 5سب  3ؾبذشٚ ًكبٝضظي زض يي زٝضٟ ٗبٓي 

 قٞز.ٗب٠١ اضائ٠ ٗي 6ٗب٠١ 3ٝ ٗب١ب٠ٛ،ٗسر ثبظدطزاذز 

(fasl assanٟزض ايٚ عطح ٢ٛبز )٠ً حساًثط عٞضيث٠ .قٞزٗيٚ ٗي١بي ًكبٝضظي سأ

 .ؾزنٞضر يٌدبث٠ ٗبٟ 18ٝثطزاقز آٙ سب 

 گذاريثبًكذاري سزهبیِ -ّطشن

قطًز ٗكبٝضٟ زض اٗٞضٗبٓي ثب قٜبذز ٛيبظ١بي ٗشٜٞع ٗكشطيبٙ ٝ س٘طًع ثط ذسٗبر ثبٌٛي 

١بي خبٗغ ٗبٓي ٝ حْاٟض ًٜس ٝاهسإ ث٠ ٗكبٝضٟ سرههي ٗي (MBL)ُصاضي ؾطٗبي٠ٝ 

 سٞاٙ ث٠ اخبضٟ،ٗياظ خ٠ٔ٘ ػوٞز هبْث اخطا  .ز١سضا ٜٗغجن ثب قطيؼز اؾالٗي اضائ٠ ٗياي ٛٞآٝضا٠ٛ

١بي ظيطؾبذز ثٜٔسٗسر ٗيٚ ٗبٓي دطٝغ١ٟ٘چٜيٚ سأ .اؾشهٜبع اقبضٟ ًطز ٗكبضًز ًب١كي ٝ

 ثبظاض١بي ٗبٓي ثطػ٢سٟ زاضز. ضا زض

 خذهبر هطبٍرُ هبلی اسالهی  -ًْن

١بؾز ؾؿبر ٗبٓي ٝ سٞؾؼ٠ ثبٌٛساضي اؾالٗي زض آٙؤً٘ي ث٠ ٗ ١سف انٔي اظ ٗكبٝضٟ،

ر ثطقطيؼز ز ٛظبضئ١ب سحز ١سايز ١يسحويوبر ٝ ٗٞكويز ٠ً اظ عطين اٛشوبّ سدطثيبر،

ٗك٢ٞض اؾالٗي زض دبًؿشبٙ ٝ ذبضج اظ ز ٗشكٌْ اظ ػٔ٘بي ئايٚ ١ي .قٞزاؾالٗي اٛدبٕ ٗي

 .اؾز ًكٞض
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 قٞز:ايٚ ذسٗبر ث٠ زٝ نٞضر ث٠ ٗكشطيبٙ اضائ٠ ٗي

ٗكبٝضٟ ٗبٓي اؾالٗي زض ظٗي٠ٜ اٗالى ٝ ٗؿشـالر ٝ سبٗيٚ ٗبٓي آٙ ٠ً ٛرؿشيٚ  -آق 

 .اؾز CAPITASٗكبٝضٟ اؾالٗي ٜٗغجن ثب قطيؼز زض اٗٞض اٗالى سٞؾظ ُطٟٝ 

ؾبّ ُصقش٠  ٠ً5 زض عٞضيٗيٚ ٗبٓي زض ثبظاض ؾطٗبي٠ ث٠ثطاي سأٗي ٗكبٝضٟ ٗبٓي اؾال -ة

 اي زاقش٠ اؾز.ؾبثو٠ضقس ثي ،زض دبًؿشبٙ، ٗؼبٗالر نٌٞى زض نٜسٝم ٝخٟٞ ٗشوبثْ

ظٗبٙ ذٞز  سرهم ٝ اٛساظ ٝدؽ ُصاض،زيِط ٛيبظي ٛيؿز ؾطٗبي٠ ثب اخطاي ايٚ عطح،

ُصاضي ٝ ث٠ ديطٝي اظ ثبٛي ٗيعاٙ ثب ضػبيز انّٞ ؾطٗبي٠ .ضا ث٠ ؾبذز اذشهبل ز١س

ث٠ ظيط ١بي هبٓت نٜسٝم ػٜٞاٙ ٗكبٝض ٗبٓي، ٗسيطيز دطسلٞي ذٞز ضا زضث٠ قطيؼز اؾالٕ

 ُصاضز:اخطا ٗي

-نٜسٝم ٗسيطيز ؾطٗبي٠ ،2نٜسٝم ٝخٟٞ ٗشوبثْ ٗيعاٙ ،1نٜسٝم ٗشٞاظٙ ٗيعاٙ

نٜسٝم  ، 5نٜسٝم زضآٗس اؾالٗي ٗيعاٙ  ،4نٜسٝم اؾالٗي ٗيعاٙ  ،3ُصاضي آ٘يعاٙ 

ٝ  8نٜسٝم ٛوسي ٗيعاٙ  ، 7نٜسٝم حلبظز اظ ؾطٗبي٠ ٗيعاٙ ،6ثبظٛكؿشِي سٌبكْ ٗيعاٙ

 .9نٜسٝم ٗوشسض ٗيعاٙ

ٗؿشوط زض  (IR–اؾالٗي آ٘ٔٔي )اٗسازاي ث٠ ؾبظٗبٙ ؿيطزٝٓشي ثيٚذسٗبر ٗكبٝضٟ -ج

قطيؼز ذسٗبر ذٞز ضا ث٠ ٗكشطيبٙ اضائ٠ اي ؾبظُبض ٝ ٜٗغجن ثب ثطيشبٛيب ثٞزٟ ٝ ثب قيٟٞ

 ز١س.ٗي

 ١ب اظ خ٠ٔ٘ ثبٛي ذيجط اي ثبٌٛساضي اؾالٗي ث٠ ثبٛيذسٗبر ٗكبٝضٟ -ز

 ١بزاٛكِبٟ ١ب ٝؾؿبر ٝ ضؾب٠ٛؤاي ٝ آٗٞظقي ث٠ ؾبيط ٗذسٗبر ٗكبٝضٟ -ھ

                                                           
1- MBF 
2- AMMF 
3- AMIM 
4- MIF  
5- MIIF 
6- MTPF  
7- MCPF  
8- MCF  
9- MSF  
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ثطُعاضي زٝضٟ آٗٞظقي ثب ١ٌ٘بضي ٗطًع اهشهبز اؾالٗي زض ٗٞؾؿ٠ آٗٞظـ اؾالٗي  - ھ-1

ٗيالزي زض اِٛٔؿشبٙ سبؾيؽ قس ٠ً ثب ١سف سوٞيز  2001ٗبضًلئس )ايٚ ٗٞؾؿ٠ زض ؾبّ 

زيٚ ٗجيٚ  ١بي ُٞٛبُٞٙ ثب يٌسيِط ٝ ثب سبًيس ثطُٞ ٗيبٙ ازيبٙ ٝ كط١َٜٝسؼبْٗ ٝ ُلز

١بي ؾؿبر اضائ٠ ز١ٜسٟ زٝضٟؤػٜٞاٙ يٌي اظ ٗؼشجطسطيٚ ٗٝ ث٠ ز١ساؾالٕ ث٠ ًبض ذٞز ازا٠ٗ ٗي

 قٞز.ٗبٓي اؾالٗي زض اِٛٔؿشبٙ ٝ خ٢بٙ ٗحؿٞة ٗي ٗرشٔق آٗٞظـ ثبٌٛساضي ٝ

ٞٛي  - ھ -2 ٞيعي ٠ ٔس ٛٗب ٗٔي  17دكشيجبٛي زض ؾبذز يي ثط ٞٛي  ٞيعي ّ ٔس ٛب ًب  هؿ٘شي زض يي 

 آٗٞظـ اػضبء اضقس ثبٛي ٗطًعي ثِٜالزـ زض ظٗي٠ٜ ثبٌٛساضي اؾالٗي   - ھ -3

كِب٢١بي ٗرشٔق دبًؿشبٙ ثطُعاضي زٝضٟ - ھ -4 ساضي اؾالٗي زض زٛا ْ ثبٌٛ س١بي ًبٗ  :ٗبٜٛ

 ،3ٗح٘س خٜبح زاٛكِبٟ ، 2، ٗٞؾؿ٠ ٗسيطيز ًؿت ًٝبض 1ؾؿ٠ ٗسيطيز ثبظضُبٛيؤٗ

  5آٝضي ًطاچيٝ كٚ ؾؿ٠ اهشهبزؤٝ ٗ 4زاٛكِبٟ ٛيطٝي ١ٞايي دبًؿشبٙ

 اٗٞضٗبٓي اؾالٗي MBA اٛساظي ضقش٠ضاٟ زض 6آ٘ٔٔي ضكب١ٌٟ٘بضي ثب زاٛكِبٟ ثيٚ - ھ -5

 داري هذیزیز خشاًِ -دّن

زاضي زاذٔي ٝ ١سف اظ سكٌيْ ايٚ ٝاحس، ثطضؾي ٝ ًٜشطّ ػ٘ٔيبر ٗطثٞط ث٠ ذعا٠ٛ

  .قطيؼز اؾالٗي اؾزثطاؾبؼ آ٘ٔٔي ثيٚ

آٙ  ػالٟٝ ثط .ضا ثطاي اضائ٠ ٛيبظ١بي اضظي ٗكشطيبٙ زاضزايٚ ٗسيطيز آٗبزُي الظٕ 

ايٚ ثبٛي اظ  ٗيٚ ٛوسيِٜي ٗٞضز ٛيبظ اظ عطين ثبظاض ثيٚ ثبٌٛي زاضز،سٞاٛبيي الظٕ ضا ثطاي سأ

سب ث٠ ٝاؾغ٠ آٙ زضآٗسي  ًٜسؾبظي ثبظزٟ اهسإ عطين نٌٞى ٝ ٗطاثح٠ زض خ٢ز ث٢ي٠ٜ

 زاضاٙ قٞز.ٛهيت ؾ٢بٕ حالّ،

 

 

 

                                                           
1
- IBA 

2
- IOBM  

3
- MAJU 

4
- IQRA  

5
- PAF-KIET  

6
- RIPHAH  
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 هذیزیز دارایی -یبسدّن

سطيٚ نٜسٝم عضٍث ١بي سبثؼ٠ ثبٛي ٗيعاٙ ُٝصاضي آ٘يعاٙ يٌي اظ قطًزقطًز ؾطٗبي٠

ٗٞاضز ٝ ٠ً ٗؿئٞٓيز ٗسيطيز زاضايي ضا  ثطػ٢سٟ زاضز  زض ثرف ذهٞني ًكٞض  اؾز

  :ًٜسٗيضا ضؾيسُي ظيط 

 ٗسيطيز ٗجشٜي ثط قطيؼز ؾبظُبض ثب ٝخٟٞ ٗشوبثْ اؾالٗي  -

 ؾبذشبضثٜسي ٗسيطيز اذشيبضي ٝ ؿيطاذشيبضي ؾ٢بٕ  -

 ُصاضياضائ٠ ذسٗبر ٗكبٝضٟ ؾطٗبي٠ -

ٗئيبضز ضٝدي٠ زض  ١8/17بي سحز ٗسيطيز ذٞز ضا اظ زاضايي ؾبّ ُصقش٠، 5زض عّٞ 

 زضنس اكعايف زازٟ اؾز.243ٝ يب  2015ٗئيبضز ضٝدي٠ زض كٞضي٠  61ث٠  2010ؾبّ 

١بي ٗجشٜي ثط قطيؼز اؾالٗي ثب ثيف اظ ٟايٚ قطًز ضٝاثظ ٜٗبؾجي ثطاؾبؼ قيٞ

١بي ٗشٜٞع حوٞم سٞاٙ ث٠ عطحاؾز ٠ً اظ خ٠ٔ٘ ٗيًطزٟ ُصاض ايدبز ١عاض ؾطٗبي٠ 30

اي اظ ، عطح ثبظٛكؿشِي زاٝعٔجب٠ٛ ٝ عيق ُؿشطزٟٗب١ب٠ٛنٜسٝم زضآٗس  نبحجبٙ ؾ٢بٕ،

 ٗحهٞالر زض ظٗي٠ٜ زضآٗس ٝ ثبظاض دّٞ اقبضٟ ًطز.

ٝ زاضز ١ب ٝ حلظ ٝخٟٞ زض ًكٞض اٛساظي ؾطٗبي٠زض ً٘ي ث٠ ضاٟ ثطيؤايٚ ٗسيطيز ٛوف ٗ

 آٗٞظـ ٝ ٛيبظ١بي ٗكشطيبٙ، ُصاضي ضا ثب س٘طًع ثطث٠ سبظُي ثطاي ٛرؿشيٚ ثبض عطح ؾطٗبي٠

١ب سحز ُصاضيايٚ ؾطٗبي٠ .ًطزٟ اؾزاٛساظي دطٝضـ ًٞزًبٙ، ؾبذش٘بٙ ٝ ٗطاؾٖ حح ضاٟ

 ثيٜي ٛكسٟ هطاض زاضز.ديف زض ضذساز١بي دٞقف ثي٠٘ اؾالٗي )سٌبكْ(

ثطاؾبؼ ٛيبظ ٗكشطيبٙ عطاحي ًطزٟ اؾز ٠ً  ١بي ٗشٜٞػي ضانٜسٝم ايٚ قطًز،

 ٛس اظ :اػجبضر

 صٌذٍق سْبم –الف 

  1نٜسٝم اؾالٗي ٗيعاٙ  -

  2نٜسٝم ٗشٞاظٙ آ٘يعاٙ  -

  3نٜسٝم ٗيعاٙ زض ثبظاض ثٞضؼ ًطاچي  -

                                                           
1
- MIF  

2
- AMMF  

3
- KMIF  
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 صٌذٍق هشَاسى     -ة 

  1نٜسٝم ٗشٞاظٙ ٗيعاٙ -

 صٌذٍق درآهذ ثبثز  –ج 

  2نٜسٝم ٗوشسض ٗيعاٙ -

  3نٜسٝم ٛوسي ٗيعاٙ  -

 4نٜسٝم زضآٗس اؾالٗي -

 عزح ثبسًطسشگی داٍعلجبًِ  –د 

 نٜسٝم ثبظٛكؿشِي ٗحبكظ ٗيعاٙ  -

 صٌذٍق ٍجَُ  –ُ 

  5نٜسٝم حلبظز اظ ؾطٗبي٠  -

 نٜسٝم سرهيم حلظ ٜٗبثغ عجيؼي -

 

 : 6صٌذٍ ق هقشذر هيشاى

ُصاضٙا ٝ حساًثطؾبظي حلبظز اظ ؾطٗبي٠ ثب ثبظزٟ ً٘ي ث٠ ؾطٗبي٠ ايٚ نٜسٝم ثب ١سف

اي اظ اٝضام ث٢بزاض زٝٓشي ٗجشٜي ثطقطيؼز اؾالٗي ٝ ٗد٘ٞػ٠سبؾيؽ قسٟ اؾز. نٜسٝم حالّ 

 ضا ٝ ١٘چٜيٚ ث٠ ٜٗظٞض ُصاضي ث٠ حساهْ ضؾبٛسٙ ذغطار ضيؿي ٛبقي اظ ؾطٗبي٠ ٜٗظٞضث٠

 ُيطز.ثبثز ثبظاض ؾ٢بٕ ضا ث٠ ًبض ٗياثعاض زضآٗس  ،١بخُٔٞيطي اظ ٛٞؾبٙ

 

 ّبي عزح ٍیضگی

 ثب قطيؼز اؾالٗي اؾزثطاؾبؼ زٝٓشي  ُصاضي زض اٝضام ث٢بزاضزضنس اظ ؾطٗبي٠ 70حساهْ  -

 ؾبال٠ٛ ٗب٠١ 6ٝ ٗب3،٠١ ٠ٛ،بنٞضر ٗب١دصيطي زض دطزاذز ؾٞز ث٠اٛؼغبف -

                                                           
1
- MBF  

2
- MSF  

3
- MCF 

4
- MIF 

5
- MCPF 

6
- MSF  
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 ٗؼبف اظ ٗبٓيبر  -

ضٝدي٠ ثطاي  ١عاض 75 يب ٝ ثطاي اكطاز حوٞم ثِيط١عاض ضٝدي٠  60زاضاي اػشجبض ٗبٓيبسي سب 

 ذٞزاقشـبٓي 

  1صٌذٍق درآهذ اسالهی

حلظ ؾطٗبي٠ ثٜٔسٗسر  ٝ ؾبظُبض ثب زضآٗس ايٚ نٜسٝم ثب ١سف اضائ٠ خطيبٙ ٝخٟٞ حالّ ٝ

اظ اثعاض١بي ٜٗبؾجي  ،ُصاضيٗي سكٌيْ قسٟ اؾز ٠ً ثطاي ؾطٗبي٠ٗجشٜي ثطقطيؼز اؾال

ٗكبضًز ٝ ٗطاثح٠  ُصاضي اؾالٗي،ُٞا١ي ؾطٗبي٠ اؾالٗي(،نٌٞى )اٝضام هطض٠ ٗبٜٛس 

 .ًٜسٗي شلبزٟاؾ

 2صٌذٍق اسالهی هيشاى

قطيؼز  نٜسٝم ؾ٢بٕ ٗجشٜي ثط ثرف ذهٞني اؾز ٝ سطيٚ نٜسٝم ػسآز زضثعضٍ

ًٜس. ايٚ نٜسٝم سطًيجي اظ زضآٗس ٝضقس ُصاضي ضا ض٘بٛز ٗيؾيبؾز ؾطٗبي٠ اؾالٕ ثٞزٟ ٝ

اػشجبض ٗبٓيبسي  .زٝؾب٠ٓ اؾزُصاضي زض ايٚ نٜسٝم اؾز. ؾطٗبي١٠بي اؾالٗي ؾ٢بٕ قطًز

ؿيط حوٞم ثِيط يي ٗئيٞٙ ضٝدي٠  اكطازثطاي ٝ ضٝدي٠  ١عاض 272زض آٙ اكطاز حوٞم ثِيط 

آٙ اضائ٠  ػالٟٝ ثطاؾز. ُصاضاٙ ًٞچي ضٝدي٠ ثطاي ؾطٗبي٠ ١عاض 5ُصاضي حساهْ ؾطٗبي٠اؾز. 

 ثطػ٢سٟ زاضز. ١بي ٗشوبثْ ضاُصاضي زض نٜسٝمؾطٗبي٠ ًٔي٠ ٗعاضع ٠ً ٗطسجظ ثب

  3صٌذٍق هشَاسى

 ١ب ٗيبٙ حوٞم نبحجبٙ ؾ٢بٕ ١ٝسف اضائ٠ ثبظزٟ ٗؼوّٞ ثب سٞظيغ زاضايي ايٚ نٜسٝم ثب

 ًٜس ٠ً زض ٗي ُصاضاٛي زٛجبّايٚ نٜسٝم سؼبزّ ضاثطاي ؾطٗبي٠ .اؾز ١بي ثبظاضثس١ي

 .ضيؿي ًٖ ١ؿشٜس خٞي ثبظز١ي ثبالسط ٝٝخؿز

 

 ّب ٍیضگی  

 ١بي ٗرشٔق ثبظاض زٝضٟ اضائ٠ ؾٞزثبثز زض -

                                                           
1- MIIF  
2
- MIF  

3
- MBF  
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-ُصاضي ثسٝٙ آ٠ٌٛ ٛيبظي ث٠ ؾطٗبي٠سٜٞع زض ؾجس ػطض٠ ٗحهٞالر ٝ ذسٗبر ؾطٗبي٠ -

 ١بي ٗشؼسز ثبقس       ُصاضي زض نٜسٝم

ر ٠ً ثب ذغط ٗسُصاضي ثٜٔسٗسر ٝ ًٞسبُٟصاضاٙ زض اكن ؾطٗبي٠ٗشٞاظٙ ؾطٗبي٠ضا١جطز   -

  دبييٚ ضيؿي ٛؿجشبً

 ثبظاض سطؼ زاضٛس ١بي ٛٞؾبُٙصاضاٛي ٠ً اظ ايدبز ٗغٔٞثيز الظٕ ثطاي ؾطٗبي٠ -

 

 1اهشيبسار ٍیضُ ثبًكی –8-1

ثطاي ضكغ ٛيبظ ٗبٓي ٗكشطيبٙ زض ثبٌٛساضي اؾالٗي  ثبٛي ٗيعاٙ ضا١ي ٜٗبؾت ٝ ٝيػٟ ضا

 انْ اؾشٞاض اؾز:ؾ٠ عطاحي ًطزٟ اؾز ٠ً ثط 

 اضائ٠ ذسٗبر ٝيػٟ ثبٌٛي ثب سٞخ٠ ث٠ زضى ٛيبظ١بي اؾبؾي ثبٌٛي ٗكشطيبٙ  -اّٝ

ٝٓٞيز١بي ٗبٓي ٜٗغجحْاضائ٠ ضاٟ -زٕٝ ُصاضي ١ب ٝ اضظـن ثطقطيؼز اؾالٕ ثطاؾبؼ ا

 ٗحهٞالر ٝذسٗبر 

يٚ ثبٛي ا ١بي ٗشلبٝر ٝ ٜٗحهط ث٠ كطزقٜبذز ضاثغ٠ ٗكشطي ثب ثبٛي ٝ دبزاـ ثب ٛطخ -ؾٕٞ

ثطاي اضائ٠ ذسٗبر ثطسط ثبٌٛي ث٠ زاضٛسُبٙ حؿبة، ٗؼيبض١بي ٗؼيٜي ثطاي سرهيم حن ثي٠٘ 

يٚ  ثسيٚ سطاظ ٗبٛسٟ حؿبة  زض ٛظط ُطكش٠ اؾز ٠ً ٗب١ب٠ٛ ثبٌٛي ث٠ ٗكشطيبٙ  ثطاؾبؼ  ٗيبِٛ

 :هطاض اؾز

 ٗئيٞٙ ضٝدي٠ يب ثبالسط ١3بي خبضي ٗؼبزّ ًٔي٠ حؿبة -

 ٗئيٞٙ ضٝدي٠ يب ثبالسط 5ذطزٟ ٗؼبزّ ١بي ؾٛب٠ًٗٔي٠ ُٞا١ي -

 ٗئيٞٙ ضٝدي٠ يب ثبالسط  ١5بي ؾذطزٟ ٗؼبزّ ُٞا١ي ٛب٠ٗ ١بي ٗكشطى ٝحؿبة -

ث٠ ذسٗبر ثبٌٛي ٜٗس ػاله٠ٌٛش٠ حبئع ا١٘يز آٙ اؾز ٠ً ٗكشطيبٙ ٝاخس قطايظ ٝ 

ثبيؿشي كطٕ ثجز ٛبٕ ٗطثٞع٠ ضا سٌ٘يْ ٛ٘بيٜس ٝ زض نٞضر ػسٕ ضػبيز ٗي ،حن ثي٠٘

 قٞز.ٗلبز هطاضزاز، حن ثي٠٘ ثبٌٛي هغغ ٗيٌٛطزٙ 

 هشایبي عزح

  2دٞقي اظ ١عي٠ٜ ثبٌٛساضي ػ٘ٞٗي ٝ ذسٗبرچكٖ  -

                                                           
1
- MEEZAN PREMIUM 

2
- ADC  
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 دٞقي اظ ١عي٠ٜ ٝ يب سرليق ٗحهٞالر هبثْ كطٝـ ثبٌٛي چكٖ  -

 اظ ٝيعا ًبضر دالسيٜي   ١1بي ٛوسي ٝ ؿيطٛوسيثطزاقز  -

ٝ  ١ب١شْ ١ب،كطٝقيٗحهّٞ اظ ذطزٟزض اٛشربة ٝ اٗشيبظ١بي ٝيػٟ اػغبي سرليق   -

 ١بضؾشٞضاٙ

آثبز ثب ٝيعا اؾالٕ ال١ٞض ٝ كطٝزُبٟ زض ًطاچي، 2آ٘ٔٔيزؾشطؾي ضايِبٙ ث٠ ؾبٓٚ ثيٚ  -

 ًبضر اػشجبضي دالسيٜي 

اؾشلبزٟ اظ سيٖ اذشهبني اضسجبط ثب ٗكشطيبٙ ثطاي ٗسيطيز ٛيبظ١بي ثبٌٛي ٝ ٛظبضر   -

  .ُيطزثبٌٛي زض ١٘بٙ ؾغح ٗٞضز سٞخ٠ هطاض ٗيحن ثي٠٘  ثطضٝاثظ ٗبٓي ثب ثبٛي ٝ

 ضٝظ ١لش٠  ١لزضٝظي ٝ زضنٞضر قجب٠ٛٗكبٝضٟ سٔلٜي ضايِبٙ ثب ًبضقٜبؾبٙ ػٕٔٞ ثبٌٛي ث٠  -

١بي ثبٌٛي ثطاي اؾشلبزٟ اظ حن ثي٠٘ ثبٌٛي ايٜشطٛشي ٝ زؾشطؾي  آؾبٙ ث٠ حؿبة  -

 ٌٗبٙ ٝ ظٗبٙ  ٗكشطيبٙ زض ١ط

3اضائ٠ حن ثي٠٘  -
 ٝ ١كساض١ب زضذهٞل ٗؼبٗالر ثبٌٛي ثطاي حؿبة ٗكشطيبٙ   

ز ئ١بي ٗسيطيز زاضايي عيق ٝؾيؼي اظ ٗحهٞالر ٗبٓي ثب ٛظبضر ١يحْاضائ٠ ضاٟ  -

 ٠ً زضنسي اظ سرليق ث٠ ٗكشطيبٙ زض ثبظٟ ظٗبٛي ٗكرم زض عٞضيث٠ ،قطيؼز

زضٗبٙ ثبثز  ٝػٜٞاٙ ٗثبّ زض ثرف ث٢ساقز ث٠ .قٞزاػ٘بّ ٗي ١بثي٘بضؾشبٙ ١ب،كطٝقِبٟ

 10 دالسيٜيآ٘ٔٔي قلب اظ عطين ٝيعا ًبضر اػشجبضي ذسٗبر زضٗبٛي اظ ثي٘بضؾشبٙ ثيٚ

 قٞز.ث٠ ايٚ زؾش٠ اظ ٗكشطيبٙ اضائ٠ ٗي 2015زؾبٗجط  31زضنس سرليق سب 

 

 دریبفز خذهبر اًحصبري 

حن زض ٗطاًع ثبٌٛي  ثب زاٛف ًبضُيطي ًبضًٜبٙ ٝ ًبضقٜبؾبٙ ثبسدطث٠ ٝايٚ ثبٛي ثب ث٠

 ضاٝٓذٜسي، ؾيبٌٓٞر  ٝ كيهْ آثبز آثبز،اؾالٕ ال١ٞض، ثي٠٘ ٝاهغ زض ق٢ط١بي ًطاچي،

-ث٠ ايٚ ٗكشطيبٙ اضائ٠ ٗي ٗبٓي اؾالٗي ١بيظٗي٠ٜ ١بي ٜٗبؾجي ضا زضحْضاٟ ذسٗبر ٝ

 ٛس اظ:اايٚ ذسٗبر ػجبضر .ز١ٜس

                                                           
1
- POS  

2
- CIP  

3
- SMS  
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 زؾشطؾي آؾبٙ ٝ ضايِبٙ ث٠  ايٜشطٛز دطؾطػز  -اّٝ

 ثطُعاضي خٔؿبر سدبضي ٝ ًؿت ٝ ًبض ٗكشطيبٙ زض ايٚ ٗطاًع  -زٕٝ 

ًبض  ذهٞني ثطاي ثطُعاضي ٗالهبر ٝ خٔؿبر ًؿت ١ٝ٘بيف اؾشلبزٟ اظ اسبم  -ؾٕٞ 

 ٗكشطيبٙ 

 

 ثخص آهَسضی ثبًک   -9-1

١بي نٞسي ٝ سهٞيطي ث٠ ٗؼطكي ثبٌٛساضي سب اظ عطين كبيْ ًٞقسايٚ ثبٛي ١٘ٞاضٟ ٗي

ضا١ٜ٘بي "ٝ  "ضا١ٜ٘بي ظًبر" ُيطي اظ ًشت اظ خ٠ٔ٘ػالٟٝ ثطآٙ ثب ث٢طٟ .اؾالٗي ثذطزاظز

سؼطيق خبٗؼي اظ ػوٞز ًبضثطزي زض هبٓت  ٝ ٛكطيبر آٌشطٝٛيٌي ٝ اضائ٠ "ثبٌٛساضي اؾالٗي

-ٗي١بي ثبٛي ٗيعاٙ ضا ث٠ سهٞيط ثرف ٗدعايي ثب ػٜٞاٙ انغالحبر ػٕٔٞ ثبٌٛي، كؼبٓيز

 ًكس. 

خ٠ٔ٘ ي ٝ ٗؼطكي ذسٗبر خسيس ثبٌٛساضي آٌشطٝٛيٌي اظ زؾشطؾي آؾبٙ ث٠ اذجبض ثبٌٛ

نٜؼز  ١بيآٙ ٗوبالر ػٔ٘ي زض ظٗي٠ٜ ثط . اكعٝٙقٞزثبٛي ٗحؿٞة ٗيايٚ ١بي زيِط كؼبٓيز

ؿطض، عطح اؾشطاسػيي ثبٌٛساضي اؾالٗي،  ضثب ٝٗبٜٛس ػوٞز اؾالٗي، ٗؿبيْ كو٢ي  ثبٌٛساضي،

انّٞ ٗبٓي٠ ذطز اؾالٗي ٝ ؿيطٟ زض ؾبيز  اثعاض١بي ٗكشو٠ ثبظاض ؾطٗبي٠ ٜٗغجن ثب قطيؼز،

 ٜٗساٙ هطاض زاضز.٠ثبٛي ٗيعاٙ زض زؾشطؼ ػٕ٘ٞ ػاله

 
 

 گشارش صَرر ٍضؼيز هبلی ثبًک 

زض ؾبذش٘بٙ  2015ٗبضؼ 27ثبٛي ٗيعاٙ ٠ً زض ؾبال٠ٛ زض ٛٞظز١٘يٚ ٗد٘غ ػ٘ٞٗي 

ضئيؽ ٝ اػضبء ١يئز  ضئيؽ ٗد٘غ، حضٞض زضً٘يش٠ حؿبثطؾي، زضًطاچي ثب ٗطًعي

ثطضؾي  2014ػٌ٘ٔطز ثبٛي زض ؾبّ  ،حؿبثطؾبٙ ذبضخي ٝ ؾ٢بٗساضاٙ ثطُعاض قس ٗسيطٟ،

دؽ اظًؿط ٗبٓيبر ايٚ ثبٛي ؾٞز حبن٠ٔ  .زض حٞظٟ سدبضر سبًيس قس ١بٝ ثطسسإٝ كؼبٓيز

٠ً زض ٗوبيؿ٠ ثب ؾبّ هجْ اظ  ١عاض ٗئيبضز ضٝدي٠ ضؾيسٟ اؾز 57/4 ضهٖ ث٠ 2014زض ؾبّ

١بي ايٚ ثبٛي ٛيع ثب ؾذطزٟ. ١عاضٗئيبضز ضٝدي٠( ضقس ٜٗبؾجي زاقش٠ اؾز  957/3آٙ )

حبٓي  زض ايٚ ،ضؾيسٟ اؾز١2014عاض ٗئيبضز ضٝدي٠ زض ؾبّ 380زضنس ضقس ث٠   31
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١عاض ٗئيبضز ضٝدي٠ 176ث٠  زضنس ضقس 38ُصاضي( ثب ؾطٗبي٠ )ؾجسدطسلٞٛي اؾز ٠ً 

 زضنس اػالٕ قس.  5/12ؾ٢بٗساضاٙ  ضؾيسٟ اؾز ٝ ؾٞز ؾ٢بٕ ٛوسي

 

 آٙٝضغ ُصقش٠ ثب  ١2014بي ٗبٓي ؾبّ : خسّٝ ٗوبيؿ٠ قبذم1 ق٘بضٟ ديٞؾز

 2015: سطاظٛب٠ٗ ؾٞز ٝ ظيبٙ زض ؾ٠ ٗب٠١ اّٝ ؾبّ 2 ق٘بضٟ ديٞؾز

سب    ١2009بي ١ب عي ؾبّ: ٛ٘ٞزاض ضقس ؾٞز دؽ اظ ًؿط ٗبٓيبر ٝ ؾذطز3ٟق٘بضٟ ديٞؾز 

2014 

  2014سب   ١2009بي ١ب عي ؾبّ: ٛ٘ٞزاض ضقس ؾ٢بٕ ؾطٗبي٠ ٝ زاضايي 4 ق٘بضٟ ديٞؾز

 ١بي ٗبٓي زض آِٞ: ٗوبيؿ٠  نٞضر ؾٞز ٝ ظيبٙ ٝ ٝضؼيز ضقس  5ق٘بضٟ ديٞؾز 

 2014ٝ  ١2013بي ؾبّ

 

 گيزيًشيجِثٌذي جوغ

سط اظ زٝ ز٠١ اظ ػ٘ط ثبٛي ٗيعاٙ زض ػطن٠ ثبٌٛساضي دبًؿشبٙ سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ًٖ ثب

سٞؾؼ٠ ٗبٜٛس ط ث١بي ٠ًٞٗ ثب ضػبيز قبذمًطز جبط ٜسٞاٙ چٜيٚ اؾشٗي ،ُصضزٗي

اٛؿبٛي ٝ ٗبٓي ايٚ ثبٛي سٞاٛؿش٠ اؾز ثبالسطيٚ اؾشبٛساضز ًيليز ثبٌٛساضي اؾالٗي ضا اظ 

ثبٛي ٛيع ذٞز ُٞيبي ايٚ ٗغٔت ايٚ  آٙ ذٞز ًٜس ٝ آٗبض ٝ اضهبٕ زض نٞضر ٝضؼيز ٗبٓي

ثطاثط ضؾيسٟ ٝ  5/4ث٠  2014سب  2009 ١بيٛي عي ؾبّاؾز ٠ً ٗيعاٙ ضقس ذبٓم ايٚ ثب

ضقس زاقش٠ اؾز ٝ ١٘يٚ ٗٞضٞع  زضنس ١8/3ب ٛيع زض ١٘يٚ ثبظٟ ظٗبٛي ٗد٘ٞع ؾذطزٟ

 ١بي اذيط اؾز.ضيعي ١سكٜ٘س ايٚ ثبٛي زض ؾبّز١ٜسٟ ثطٛب٠ٗٛكبٙ

 ؾز اظ:ا ػٜٞاٙ زاليْ ٗٞكويز ايٚ ثبٛي هٔ٘ساز قٞز ػجبضر٠سٞاٛس ثآٛچ٠ ٗي

ضٝاثظ ٜٗبؾت ثب ؾبظٗبٙ حؿبثساضي ٝ حؿبثطؾي  سٌَع خذهبر ٍ هحصَالر : -اٍل

 ؾؿبر ٗبٓي اؾالٗيؤٗ

ػٜٞاٙ ٗطخغ اؾشبٛساضزؾبظي ٗحهٞالر ٗبٓي اؾالٗي ٗٞخت قسٟ اؾز سب  ايٚ ٠ث

اػٖ اظ اقربل حويوي ٝ  كطزي ضا ثطاي ٛيبظ ث٠ ٠٘١ ٗكشطيب٠ٙثبٛي ٗحهٞالر ٜٗحهطث

 حوٞهي اضائ٠ ز١س.
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ٗكب١سٟ  ،ثب ِٛب١ي ث٠ ؾبذشبض ؾ٢بٕ ثبٛي گذاري خبرجی:هٌذي اس سزهبیِثْزُ -دٍم

ُصاضي ًكٞض ًٞيز زضنس اظ ؾطٗبي٠ ايٚ ثبٛي حبنْ ؾطٗبي٠ 80قٞز ٠ً هطيت ث٠ ٗي

 ػٜٞاٙ يٌي اظ ٠ػالٟٝ ثط آٙ ضزدبي ثبٛي سٞؾؼ٠ اؾالٗي ث .اؾز

١بي ث٠ ؾبيط ثبٛي٠ً يي ٗعيز ضهبثشي ٛؿجز  قٞززاضاٙ ػ٘سٟ ايٚ ثبٛي زيسٟ ٗيؾ٢بٕ

 آيس.ًكٞض ث٠ حؿبة ٗي

حضٞض ثبٛي سٞؾؼ٠ اؾالٗي زض ػطن٠  رٍاثظ هسشحكن ثب هزاكش قذرر: -سَم

 ز ٗسيطٟ ئػٜٞاٙ اػضبي ١ي٠حضٞض ٛ٘بيٜسُبٙ ايٚ ثبٛي ث ثبٌٛساضي دبًؿشبٙ ٝ

زضحبّ حبضط ثبٛي ٗطًعي  .١بي حبن٠ٔ زاقش٠ ثبقسسٞاٛس اثط چكِ٘يطي زض ديكطكزٗي

١بي نٜؼز ثبٌٛساضي ًكٞض ضا زؾشطؾي ٗحسٝز ث٠ ٜٗبثغ اٛؿبٛي دبًؿشبٙ يٌي اظ چبٓف

ثب ١ٌ٘بضي ثبٛي سٞؾؼ٠ اؾالٗي ذالء سٞاٛس ٗيايٚ ثبٛي  .ًٜسآٗٞظـ زيسٟ ػٜٞاٙ ٗي

سطيٚ ٗشحسيٚ ػطثؿشبٙ ؾؼٞزي يٌي اظ ٢ًٖٜٗس. ١بي سرههي ضا دط آٗٞظـ ٗٞخٞز زض

-ٗي ؾبثو٠ ١ٌ٘بضي زٝ ًكٞض ث٠ خَٜ اكـبٛؿشبٙ ثط .قٞزدبًؿشبٙ ٗحؿٞة ٗيٜٗغو٠ 

اي دبًؿشبٙ ٛوف ٗيٚ ٗبٓي ثرف ١ؿش٠ػطثؿشبٙ زض سأ 1970اظ آٙ زض ز٠١  دؽ .ُطزز

١بي ُصاضي زض ثرفًٔيسي ايلب ًطزٟ اؾز ٝ زض حبّ حبضط ٛوف ٢ٗ٘ي زض ؾطٗبي٠

 [6]ٙ زاضز.ٗرشٔق نٜؼز، اٛطغي، ًكبٝضظي ٝ ثبٌٛساضي زض دبًؿشب

ز ئحضٞض ضئيؽ ١ي ١بي ٗسيطيز ثبٛي:اٛشربة ١سكٜ٘س اكطاز شي ٛلٞش زض الي٠ -چ٢بضٕ

ٗسيطٟ ثبٛي ٝ  ١يئزؾؿبر ٗبٓي زض ضاؼ ؤاٜٗبي ؾبظٗبٙ حؿبثساضي ٝ حؿبثطؾي ٗ

اؾالٗي  ػٜٞاٙ يٌي اظ اػضبي ً٘يش٠ ضا١جطزي ثبٌٛساضي٠اٛشربة ػطكبٙ نسيوي ث

سٞاٛس خبيِبٟ زض ضيبؾز ٗسيطيز اخطايي ثبٛي ٗي  AAOIFIاٜٗب  ١يئزدبًؿشبٙ ٝ ػضٞ 

 .ًٜس سلٌط ١ٞقٜ٘سا٠ٛ زض ٗسيطيز ثبٛي ضا سطؾيٖ

اؾشلبزٟ اظ اثعاض١بي ؾيبؾي ثطاي حضٞض زض ػطن٠ اهشهبزي: حضٞض غٛطاّ دطٝيع  -دٜدٖ

زض ٗطاؾٖ اذص ٗدٞظ ثبٌٛساضي اؾالٗي  2001ٗكطف ضئيؽ خ٢٘ٞض اؾجن دبًؿشبٙ زض ؾبّ 

 ؾيبؾي ٗسيطيز ثبٛي زاضز. ؾبذشبض ٛكبٙ اظ سٞخ٠ ث٠
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اٛساظي قطيؼز اؾالٗي ثطاي اٛغجبم ػٕٔٞ ثبٌٛي ثب كو٠: ضاٟ ١يئزخبيِبٟ ٗشؼبٓي  -قكٖ

ٛرؿشيٚ ُبٕ زض خ٢ز اؾالٗي ًطزٙ كطايٜس ػٕٔٞ ثبٌٛي اؾز ٠ً ثبٛي  ،قطيؼز ١يئز

 ٗيعاٙ زض ايٚ ػطن٠ ديكِبٕ ثٞزٟ اؾز.

قٞز ٠ً ثطاي ٗيعاٙ چٜيٚ اؾشجبط ٗيزض ٗد٘ٞع ثب ِٛب١ي ثط قبٓٞزٟ ٛظبٕ ثبٛي 

١بي ؾطٗبي٠ اٛؿبٛي ٝ ثبيؿشي زض قبذمحطًشي ١سكٜ٘س زض ػطن٠ ثبٌٛساضي اؾالٗي ٗي

 ٗبٓي سٞاٗبٙ ث٠ ٗٞكويز زؾز يبكز.
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 ًبهِ كشبة

هغبلؼِ سغجيقی هفبّين سبهيي هبلی در ثبًكذاري اسالهی : عبضم ظب١ط ٝ ًجيط حؿٚ [1]
 ثبًک هزكشي  -1385سسبر اػشجبري، ؤّب ٍ هثز ثبًکٍ هشؼبرف هذیزیز كل ًظبرر 

 

س٢طاٙ ،اٛشكبضار ٝظاضر اٗٞض ارسیبثی ثبًكذاري ثذٍى رثب ،ٗيطخٔئي ،ؾيسحؿيٚ: [2]

  .1374، اهشهبزي ٝزاضايي

 

ؾٔؿ٠ٔ ٗوبالسي ديطاٗٞٙ ثبٌٛساضي  ،هزٍري ثز اجزاي ثبًكذاري اسالهی:  ١سايشي ،ضضب[3]

 .1377ح  7اؾالٗي ل 

 

ثزرسی سغجيقی كبرایی ٍ ػَاهل هَثزثزآى در ًظبم ثبًكذاري : ظازٟ ،ػٔي حؿٚ[4]

  .1385، س٢طاٙ دػ١ٝكٌسٟ دٞٓي ٝثبٌٛي ثبٛي ٗطًعي خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ،اسالهی

 

 ضٌبسٌبهِ ثبًكذاري اسالهی در جْبىعب١طي ،ٗؿؼٞز ضضب: [5]
 

  ؼ٘ين(، كطه٠ ُطايي ٗبٛغ ؾيبؾي س25/7/93ؾبيز ذجطُعاضي كبضؼ )[6]  

 

 WWW.Sbp.org.pkدٞضسبّ ثبٛي ٗطًعي دبًؿشبٙ                             -

                                                                   WWW.MEEZANBANK.COM       دٞضسبّ ثبٛي ٗيعاٙ دبًؿشبٙ          -

 ضٝاثظ دبًؿشبٙ ثب ايطاٙ 
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 1 ضوبرُ ديَسز
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 2 ضوبرُ ديَسز
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 3 ضوبرُ ديَسز
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 4 ضوبرُ ديَسز
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 5ديَسز ضوبرُ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ٗد٘ٞػ٠ ٗوبالر ثيؿز ٝ قك٘يٚ ١٘بيف ثبٌٛساضي اؾالٗي                                          196

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

