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تخص هالی اسالهی/چارچَب حمَلی ًظام  

ا ایزاى. هثاًی حمَلی هالی اسالهی ج  

 اغَل حمَلی حاکن تز تاسارّا ٍ ًْادّای هالی اسالهی

 حمَق هالی اسالهی در ػزغِ تیي الوللی
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 نظام مالی، زمانی است که؛ 

  ًْادّای فؼال در آى 
ُاتشارّای هالی هَرد استفاد 
هؼاهالت، رٍیِ ّا ٍ فؼالیت ّای آى 

ضَد یا دست کن هغایز « تفسیز»ٍ « ػول ٍ اجزا»، «عزاحی ٍ تذٍیي»هغاتك تا اغَل ضزیؼت 
 .آى اغَل ًثاضذ



تِ ّویي هٌظَر در عزاحی اتشارّا، ًْادّا، هؼاهالت ٍ رٍیِ ّا ٍ  
 کارکزد آًْا

در دٍ هرحلِ تِ طَرت هجسایی ًظارت شرعی طَرت هی گیرد؛ 

 پیطیٌی(Ex-ante) 
 پسیٌی(Ex-Post) 



 تمسین تٌذی کطَرّا اس حیث ضیَُ ّای عزاحی، اجزا ٍ تفسیز

 «تخص هالی اسالهی/ ًظام »

 

(ایزاى)ًظام هالی یکپارچِ اسالهی، هٌغثك تا تواهی فؼالیت ّای التػادی 

ًظام ّای هالی دٍگاًِ، اسالهی ٍ هتؼارف تِ سِ ضکل؛ 

.iکطَرّای هالشی، پاکستاى ٍ سَداى -(اجثاری)تخص ساسهاى یافتِ ٍ تحت ًظارت 

.iiِتزکیِ –کطَرّای ضَرای ّوکاری  -(اختیاری)تخص غیزساسهاى یافت 
.iiiکطَرّای غیزهسلواى هاًٌذ اًگلستاى، لَکشاهثَرگ ٍ ایاالت هتحذُ اهزیکا -تخص تملیذی 



ًظام هالی /ًگاّی اًتمادی تِ تفکیک تخص
 اسالهی



!پاکستاىتلمی اضتثاُ در اسالهی تَدى ًظام هالی دٍ کطَر سَداى ٍ   

 



 ایزاى.ا.یگاًِ ًظام یکپارچِ هالی اسالهی، ًظام هالی ج

ِالشاهات عزاحی ٍ تَسؼ 
الشاهات ًظارت ضزػی پسیٌی ٍ پیطیٌی 



  هثٌای استذالل؛ 
 ٍ لَاًیي کلیِ » -(حمَلی ًظام کلیت ٍ اساسی لاًَى اغَل تواهی تز حاکن )اساسی لاًَى چْارم اغل

  هَاسیي اساس تز تایذ ایٌْا غیز ٍ سیاسی ,ًظاهی ,فزٌّگی ,اداری ,التػادی ,هالی ,جشائی ,هذًی همزرات
 ٍ است دیگزحاکن همزرات ٍ لَاًیي ٍ اساسی لاًَى اغَل ّوِ ػوَم یا اعالق تز اغل ایي .تاضذ اسالهی

 «.است ًگْثاى ضَرای فمْای ػْذُ تز اهز ایي تطخیع
اًمالب اس پیص همزرات ٍ لَاًیي تِ ًسثت هاسثك تِ ػغف اٍل تفسیز 
تا ایزاى هالی ًظام تَدى دٍگاًِ ضثِْ)ًیستٌذ اسالهی هالی ًظام تِ همیذ کِ خارجیاًی اس تْزُ اخذ اهکاى دٍم تفسیز 

 (آساد هٌاعك همزرات ٍ تفسیز ایي تِ تَجِ
 رتا اخذ هَرد در اغل غَرت تِ ًِ ٍ استثٌا ضزایظ هگز ضَد هی اػوال فزاسزسهیٌی غَرت تِ اسالهی هالی ًظام – پاسخ
 الشام لاػذُ تز هثتٌی

  595 هادُ)جشایی اجزایی ضواًت – (لزارداد غحت اساسی ضزٍط/لزارداد تغالى)هذًی اجزای ضواًت
 (اسالهی هجاسات لاًَى

 ػالٍُ آًْا تیي ٍاسغِ ٍ گیزًذُ رتا رتادٌّذُ، اس اػن هزتکثیي اسالهی هجاسات لاًَى 595 هادُ هغاتك
 تِ رتا هَرد هال هؼادل ًیش ٍ ضالق ضزتِ 74 تا ٍ حثس سال 3 تا هاُ 6 تِ هال، غاحة تِ اضافِ رد تز

 .گزدد هی هؼاف هجاسات اس تاضذ تَدُ هضغز رتادٌّذُ اگز الثتِ .گزدًذ هی هحکَم ًمذی جشای ػٌَاى

 



لاًًَی تاسارّای هالی اسالهی  –هثاًی حمَلی 
 در ایزاى



ٍ هثاًی لاًًَی( تَرس ، تیوِ ٍ تاًک)تمسین تٌذی تاسارّای هالی   

 هثاًی قاًًَی عام؛
 قاًَى هذًی 1.

 قاًَى تجارت2.

 (هجوع تشخیض هظلحت ًظام 25/3/1387هظَب )قاًَى اساسی  44قاًَى اجرای سیاست ّای کلی اطل 3.

 (هجلس شَرای اسالهی 1/2/1394هظَب )قاًَى رفع هَاًع تَلیذ ٍ ارتقای ًظام هالی کشَر4.

 (در حال تظَیة)الیحِ دایوی شذى ترخی از احکام تَسعِ -تَسعِترًاهِ پٌجن قاًَى 5.

 (هجلس شَرای اسالهی 17/11/1386هظَب )هثارزُ تا پَلشَییقاًَى 6.

 تاًک/ تیوِ / تَرس  -هثاًی قاًًَی خاص•
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 لاًَى پَلی ٍ تاًکی کطَر•

 الیحِ لاًًَی ادارُ اهَر تاًک ّا•

 لاًَى ػولیات تاًکی تذٍى رتا•

لاًَى رفغ هَاًغ تَلیذ ٍ ارتمای  •
 ًظام هالی کطَر

 لاًَى تٌظین تاسار غیزهتطکل پَلی•

لاًَى اجاسُ تاسیس تاًک ّای  •
وِ  غیزدٍلتی
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 لاًَى تیوِ•

لاًَى تاسیس تیوِ هزکشی ایزاى ٍ  •
 تیوِ گزی

لاًَى تاسیس هَسسات تیوِ •
 غیزدٍلتی

 لاًَى تیوِ ضخع ثالث•
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 ایزاى. ا.لاًَى تاسار اٍراق تْادار ج•

لاًَى تَسؼِ اتشارّا ٍ ًْادّای  •
 هالی جذیذ

لاًَى تزًاهِ پٌجن تَسؼِ   99هادُ •
 التػادی، اجتواػی ٍ فزٌّگی

لاًَى رفغ هَاًغ تَلیذ ٍ ارتمای  •
 ًظام هالی کطَر



 استٌثاط کلی اس لَاًیي حاکن

لَاػذ حمَلی ساختاری  
 هستٌثظ 

 فمذاى ًْادّواٌّگ کٌٌذُ

ّن پَضاًی لاًًَی 
 ٍهمزراتی

 هثتٌی تز تفکیک کاهل
ساختار تػوین گیزی ٍ 

 سیاستگذاری

ساختار همزرات گذاری ٍ  
 ًظارتی

 ساسٍکارّای اجزایی

 فؼاالى ٍ هجزیاى

سزهایِ گذاراى ٍ همزرات  
 حوایتی حاکن تز آًْا



 هزستٌذی تاسارّای سِ گاًِ هالی در تستز حمَلی

 تاسار سزهایِ

 تاًک تیوِ

ػزضِ ػوَهی اٍراق –تاسار سزهایِ 
 de factoهفَْم ٍالؼی )تْادار 

لاًَى ( de juri ٍ هفَْم ثثتی 
 تاسار اٍراق تْادار

لاًَى  31هادُ )ػولیات تیوِ –تیوِ 
تیوِ ػمذی (/ تاسیس تیوِ هزکشی

است کِ تِ هَجة آى یک عزف 
 ػْذ هی کٌذ در اسا پزداخت ٍجِ  

 فؼالیت تز ًظارت– تاًک
 فؼالیت لاًَى تز هثتٌی)تاًکْا

 پزداخت ًظام ٍ (رتا تذٍى تاًکذاری
 ٍ اسکٌاس اًتطار-ارسی ٍ ریالی ّای

دٍلت تاًکذاری  



تکٌیک ّای حمَلی ٍ اغَل همزرات گذاری 
 هالی اسالهی 

 استفادُ اس ػمَد هؼیي در عزاحی اتشارّا•
 استفادُ اس ضخػیت حمَلی هتؼارف در عزاحی ًْادّا•
 در؛ تَجِ تِ هٌْیات ضزػی•
 عزاحی هؼاهالت ٍ رٍیِ ّا. 1                                   •
 در تثییي کارکزد ًْادّا. 2                                   •
 در هَضَػات سزهایِ گذاری اٍراق. 3                                   •



 اغَل حمَلی حاکن تز همزرات گذاری هالی اسالهی

 اغل اًغثاق تا اغَل ضزیؼت

اغل -(ًظارت، همزرات گذاری ٍ هماتلِ تا ًاٌّجاری ّا)اغل ساسهاى یافتگی
 9تا  1

 16اغل -(هػزف کٌٌذُ هالی)اغل حوایت اس سزهایِ گذار 

   21تا  17اغل  -(رٍیارٍیی تا ػذم تمارى اعالػاتی)اغل ضفافیت

 6اغل  -اغل ثثات در تاسار ّای هالی



 حمَق هالی اسالهی در ػزغِ تیي الوللی



 اّویت گستزش هالی اسالهی در سغح تیي الوللی

 ٍرٍد ػٌػز تیي الوللی تِ لزاردادّای هالی

 اّویت لاًَى حاکن در لزاردادّای تیي الوللی

 -فمِ اسالهی تِ هثاتِ ضاکلِ حمَلی؟ / ضزیؼت

 اهکاى درج تِ غَرت لاًَى حاکن؟

 - IFSBاّویت ًْادّای تیي الوللی همزرات گذاری هالی اسالهی 

AAOIFI 



 الوللی هالی اسالهی تا تِ اهزٍسآرا لضایی تیي 

پزًٍذُ ّای هختلفی تا تِ اهزٍس در هالی اسالهی هغزح ضذُ است. 
تزخی هَارد تِ غَرت عزح در هزاجغ داٍری تیي الوللی تَدُ است. 

 اغلی تزیي اّویت را در هالی در هفَْم   -تخاعز اّویت در تخص هالی –ًظام کاهي ال
 .جْاًی ایفا هی کٌذ

 اغَال در لزاردادّای هختلف تجاری ارجاع تِ حمَق اًگلستاى ضایغ تزیي ًوًَِ اًذراج
 .ضزط لاًَى حاکن است

پرًٍذُ رٍیِ ساز تکسیوَ علیِ شویل تٌک تحریي 



 هالی اسالهیفؼال در سهیٌِ   الوللیتیي ًْادّای 
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•IFSB 

•IIFM 

•AAOIFI 
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•INCEIFآهَسضی 

•ISRAپژٍّطی 

•IRTI 

•IIFA 
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•IDB 

•RAM 

•MARC 

•IIRA 

•MIFC 

 



 ADR /هزکش هٌغمِ ای داٍری کَاالالهپَر

ًَِ2007/ الوللی تیي اسالهی هالی خاظ داٍری ضزط ًو 

 اسالهی، داری تاًک کار ٍ کسة ٍ تجارت اس ًاضی ادػای یا ًظز اختالف ّزاختالف،"
 یا اسالهی سزهایِ تاسار خذهات یا هحػَالت اسالهی، هالی تَسؼِ اسالهی، هالی تکافل،

 داٍر سَی اس تایذ هی لزارداد / هَافمتٌاهِ ایي ضزیؼت اغَل تز هثتٌی کِ هؼاهلِ ّزگًَِ
  تاًکذاری ٍ هالی خذهات)کَاالالهپَر ای هٌغمِ داٍری هزکش داٍری همزرات تا هغاتك

 ".ضَد رسیذگی (اسالهی

 



 تا تشکر


