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 برؿ هْضز ًیبظ ذسهبت  هیعاى کبفیبَ آیب برؿ ببًکی
ضا اضائَ  التمبزیضـس بَ هٌظْض زؼتیببی بَ   ّالؼی التمبز

 هی کٌس؟
 

 کبفی بطذْضزاض اؼت؟ثببت هبلی آیب برؿ ببًکی اظ 
 

 توبم ًمبط ایطاى ّ بطای ذسهبت هبلی زض بَ  زؼتطؼی آیب
، ّجْز ُبی بب هحطّم ّ کن زضآهس بَ ذمْق گطٍُّوَ، 
 زاضز؟
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 ذسهبت بَ هْثط بطای اضائَ في آّضی هْضز ًیبظ آیب برؿ ببًکی اظ
هفتطیبى اظ یک ؼْ، ّ گعاضؾ زُی لببل اػتوبز بَ ببًک هطکعی اظ 

 ؼْی زیگط بطذْضزاض اؼت؟
 

 اؼتبًساضزُبی بیي الوللی ّ بط پبیَ  هْثكآیب گعاضؾ ُبی هبلی
 تٌظین ّ اضائَ هی ـًْس؟

 
 آیب زض لْضت لغْ تحطین ُب، ببًک ُبی ایطاًی اظ آهبزگی الظم بطای

 بطذْضزاضًس؟ًظبم هبلی جِبًی فؼبلیت بَ ػٌْاى برفی اظ 
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 َبرؿ ذسهبت هبلی هی تْاًس بَ ػٌْاى هْتْض ضـس التمبزی زض ًظط گطفت
ًَ تٌِب بطای افطاز هفغْل زض حْظٍ ذسهبت هبلی، بلکَ بطای ـْز ّ افتربضی 

 .ایطاى ببـسکل کفْض 
 
 افك هْضز اًتظبض زض پطّژٍ چفن اًساظ، بَ ضؼویت ـٌبذتَ ـسى لٌؼت

کبضا ّ هْثط ذسهبت هبلی بَ التمبز ّ الفبض اضائَ ذسهبت هبلی ایطاى زض 
 .هرتلف جبهؼَ اؼت

 
 َتمْیط کفیسٍ هی ـًْسایي فطلت زض چفن اًساظ لٌؼت ذسهبت هبلی ب  . 
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 چشناًذاصصٌؼتخذهاتهالی

1سکي  
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 داکویتهسائلهْسدتْجَ
 هالیپبییي بْزى ؼغح زؼتطؼی بَ ذسهبت •
 غیطجبضی ّ تبثیط آى بط ثببت هبلیببال بْزى ًؽبت هغبلببت •
 پبی بٌسی بَ ببًکساضی اؼالهیضطّضت •

 ًگشاًیُایباًکُا
 الوللی اضظُبی بیي ػسم زؼتطؼی بَ •
 اضظیاثط گصاضی تحطین بط ّلْل هغبلببت •
 بَ ضّظ ًبْزى تکٌْلْژی•

 شکایاتهشتشیاى
برمْق بطای )زؼتطؼی هحسّز بَ اػتببضات ببًکی •

 (بٌگبٍ ُبی کْچک ّ هتْؼظّ هفتطیبى ذطز 
 ببال بْزى ًطخ ُبی هْثط اػتببضات ببًکی•
 فٌبّضی ببًکی غیطکبضا•



 بشسسیآًچَکَصٌؼتخذهاتهالیبَجاهؼَاسائَهیکٌذ: سکيدّم

۷ 
INSIGNIA 

CONSULTING 

 اضتمبی ثببت هبلی               

 ایوي ًوْزى ؼپطزٍ ُبی هفتطیبى              

گطٍّ ُبی زؼتطؼی بَ ذسهبت هبلی، ـبهل اهکبى : ـوْل هبلی
 هحطّم ّ کن زضآهس

اضائَ ذسهبت هبلی جِت بطلطاض ًوْزى تْاظى بیي هربضج ّ همبضف 
 زض عْل زّضٍ ُبی هرتلف ظًسگی

فطاُن ًوْزى ضّؾ ُبیی بب ُعیٌَ اًسک، آؼبى ّ لببل اػتوبز زض 
 پطزاذت

اضائَ حوبیت هبلی، اًتمبل ضیؽک ّ تٌْع برفی اظ عطیك بیوَ ّ 
 ضیؽکپْـؿ هحمْالت 

 جوغ آّضی، تحلیل ّ اًتفبض اعالػبت هبلی بطای تموین گیطی بِتط

 پفتیببًی اظ ضـس التمبزی             

فطاُن ًوْزى ببظاضُبی کبضا بب زؼتطؼی بَ هجوْػَ ای اظ فطلت ُبی 
 ؼطهبیَ گصاضی زض لیوت ُبی هٌمفبًَ
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 هؽئْلیت ُبی اّلیَ

 پفتیببًی اظ ضـس التمبزی•
 عطیك ببًکساضی اؼالهیاحتطام بَ ببّضُبی جبهؼَ اظ •
 ایجبز اـتغبلپفتیببًی اظ •

ثبًْیَ هؽئْلیت ُبی  
زؼتطؼی بَ تبهیي هبلی زض برؿ ُبی اهکبى •

کفبّضظی، لٌؼت ّ حْظٍ ُبی هتوطکع بط 
 ّ هتْؼظکْچک ـطکت ُبی 

بیوَ زضهبى جِت •
پفتیببًی اظ لٌؼت 

 ذسهبت بِساـتی

زضیبفت ُبی تؽِیل •
لبزضاتی، بطای 

هؼسى، ًفت ّ برؿ ُبی 
 گبظ

تؽِیل پطزاذت ُبی بیي الوللی بطای لٌؼت •
 هؽبفطتی اضائَ ذسهبت بیوَ تْضیؽن ّ ُْایی ّ 



 صٌؼتخذهاتهالیبیيالوللیبشسسیاًتظاسات: سکيچِاسم

۹ 
INSIGNIA 

CONSULTING 

تبهیي  تؽِیل هببزالت هؼغْف بَ 
 تجبضیهبلی 

پصیطؾ ؼپطزٍ  اظ ببًک ُبی ایطاًی ّ 
 ـطکت ُبی ایطاًی

 اظ عطیك زض ایطاى اهکبى حضْض 
 ًوبیٌسگیزفتط یب ـؼبَ ّابؽتَ، ـطکت 



 کشْسفشاهلیتیفؼالدسػشصَبیيالوللیاصصٌؼتخذهاتهالیاسصیابیاًتظاساتهْسسات
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IMF 

Asian 
Development Bank 

World Bank 

Basel Committee 

Islamic 
Development Bank 
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پفتیببًی اظ ضـس التمبزی بب اضائَ تبهیي هبلی هْضز ًیبظ ـطکت ُبی کْچک ّ هتْؼظ، . ۱
 ـطکت ُبی بعضگ ّ برؿ ُبی تْلیسی

 ـوْل هبلی. ۲
ببًک هطکعی هؽتتمل ّ لسضتوٌتس، بطذتْضزاض اظ لببلیت ُتب، ؼتبهبًَ ُب ّ ابعاضُتبی الظم . ۳

 جِت زؼتیببی بَ اُساف ذْز
 ثببت هبلی. ۴
 حبکویت ـطکتی هؽتحکن. ۵
زاهٌَ هتٌْػی اظ هحمْالت ّ ابعاضُب جِت تبهیي ًیبظُبی هفتطیبى ّ برؿ حمیمتی  . ۶

 التمبز
 ببظاضُبی کبضا. ۷
 ، کن ُعیٌَ ّ اهيلببل اػتوبزؼبظّکبضُبی پطزاذت . ۸
اظ ـتفبف اؼتالهی بتب ؼتغح توکتیي ـبکَ بتبًکی حفظ همبم ایطاى بَ ػٌْاى بعضگتطیي . ۹

 الْل ـطیؼت
 الحبق بَ ـبکَ هبلی جِبًی. ۺ۱
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 ًذٍْدستیابیبَاُذافپشّژٍچشناًذاص
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ضـس 
 التمبزی

ـوْل 
 هبلی

 ثببت هبلی

هحمْالت 
 ّ ذسهبت

ببظاضُبی 
 کبضا

ًظبم ُبی 
 پطزاذت

ببًکساضی 
 اؼالهی

ـوْل 
 ضاُکبض ػلت ُب هفکالت جِبًی

 بطًبهَ تْؼؼَ برؿ هبلی چفن اًساظ لٌؼت ذسهبت هبلی
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 ضاُکبض ػلت ُب

 هشکالتثباتهالی
 

 ببالی هغبلببت غیطجبضیؼغح  1.

 کفبیت گعاضؾ ُبی هبلیػسم  2.

همطضات بَ ٌُگبم ًفسٍ ّ اػوبل  3.
 لبًْى اظ ؼْی ببًک هطکعی

ببًک ُب کوبْز ّضّزی ّجٍْ ًمسی بَ  4.
 ّ زض ًتیجَ کبُؿ ّام زُی

اثطبرفی ّام زُی زض ضـس ػسم   5.
 التمبزی

ػبیسی ببًک ُب زض اثط ًطخ کبُؿ  6.
 ببالی ؼْز ؼپطزٍ ُب

 ّؼیغ ببًکیغیط هتفکل ببظاض  7.
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 ػلت ُب هفکالت

 ساُکاسُایاجوالی
اضائَ لْضت ُبی هبلی حؽببطؼی ـسٍ هْثك العام 1.

 ـطکتی بعضگّام گیطًسگبى تْؼظ 
ـطکت ُبی کْچک ّ زؼتطؼی هبلی ضطّضت 2.

هتْؼظ بَ هٌببغ تبهیي هبلی ّ ابعاضُبی تبهیي هبلی 
 ذطز جِت تحطیک اـتغبل

العام الحبق هْؼؽبت اػتببضی غیط ببًکی بَ ببظاض 3.
 هتفکل بب لْاًیي ّ همطضات ـفبفتط ّ آؼبًتط

 اؼالهیضطّضت ـفبفیت همطضات ببًکساضی 4.

 تحکین حبکویت ـطکتی5.

العام پیبزٍ ؼبظی اؼتبًساضزُبی بیي الوللی هْجْز زض 6.
 همطضات گصاضی، حؽببساضی ّ ـفبفیت

پبکؽبظی تطاظًبهَ ببًک ُب بب ایجبز ـطکت هسیطیت 7.
 زاضایی جِت هسیطیت ّ ّلْل هغبلببت غیطجبضی
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 ...اهابشایدفظدشکتدسهسیشبِبْدهتغیشُایاقتصادی،اػوال
 :بیشتشیهْسدًیاصاستبٌیادیّتغییشاتصیشساختی

اؼتمالل، اذتیبضات ّ لببلیت ُبی ببًک هطکعی 
العاهبت حبکویت ـطکتی ّ اؼتحکبم برفیسى بَ کویتَ ُبی حؽببطؼی 
 ببًک ُببِبْز ّضؼیت ًمسیٌگی اًتفبض اّضاق ذعاًَ جِت 
 ْک تْؼظ ببًک ُب جِت فطاُن ًوْزى اهکبى اًتفبض اًْاع هرتلف اّضاق بسُی لک

 ّضؼیت تبهیي هبلی ببًک ُباضتمبء 
تبؼیػ یک ًِبز هتوطکع جِت هسیطیت ّ ّلْل هغبلببت غیطجبضی ببًک ُب 

 
دسباًکُاًیضهْسدًیاصاستضشّسیػالٍّبشایي،اصالدات: 

 اُساف ثببت هبلیافعایؿ ؼطهبیَ بَ هٌظْض تبهیي 
 زض تطکیب زاضاییتغییط 
اضائَ گعاضؾ ُبی هبلی بِتط ّ لببل اػتوبز تط 

 



 دصْلتْافقُستَایصْستیشبیٌیشذٍدسپسشذاقتصادی: ّضؼیتاقتصادیایشاى

 ۺ۲



 بؼذیکشْس11هؼشفی

 التمتتبز جِتتبًی، کبالُتتب ّ ضاُبتتطز هتتسیط برتتؿ  ۱ۺۺ۲زض ؼتتبل
بَ ػٌْاى فطلت ُتبی ضـتس ضا  بطیکػکفْضُبی گلسهي ؼَکػ 

اظ بتتطیکػ کفتتْضُبی هٌظتتْض . التمتتبزی بتتبلمٍْ آیٌتتسٍ بطـتتوطز
 .اؼتٌُس، چیي ّ آفطیمبی جٌْبی بطظیل، ضّؼیَ، 

 

 حبل زض پبؼد بَ ایي ؼْال کَ بطیکػ ُبی بؼسی کساهٌس، هفِتْم
کفتتْض  ۱۱ایتتي . هؼطفتتی ـتتسٍ اؼتتت (N-11)کفتتْض بؼتتسی  ۱۱

زض گتصض هی تْاًٌتس هفتول بط گطٍّ هتٌْػی اظ کفْضُب ُؽتٌس کَ 
ضلیب بتبلمٍْ کفتْضُبی التمبزی، اظ ًظط زؼتیببی بَ ضـس ظهبى 
 .ببـٌس ۷گطٍّ 

 ۲1 
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Egypt 

 کشْسبؼذی11

۲۲ 



 سشذباصاسّػولکشدقْی: پتاًسیل

 کفْضُبیN-11  یتک گتطٍّ بتب بَ ػٌْاى
، ۻ۱۹/۴بتتتتتبظزُی ؼتتتتتبالًَ تجوؼتتتتتی 

ببظاضُبی تْؼؼَ یبفتَ، ًْظِْض ّ پیؿ ضّ 
 .ضا اظ لحٌَ ذبضج ذْاٌُس کطز

 
 

 آتتتتی،تروتتتیي  ظزٍ ـتتتسٍ زض زُتتتَ ُبی 
ضـتتس  ۻۺۺ۷بتتیؿ اظ  N-11کفتتْضُبی 

ایتتتي  ۺ۵ۺ۲تتتتب ؼتتتبل . ذْاٌُتتتس ًوتتتْز
اظ تْلیس ًبذبلك جِتبًی  ۻ۱۷کفْضُب 

 .ضا بَ ذْز اذتمبق ذْاٌُس زاز
722% 

100% 

N-11 G7 

۲۳ 



 سقابتپزیشیجِاًی

 اذیطاً ًفؽت التمبز جِبًی، گعاضـی اظ ضلببت پصیطی جِبًی بطای ؼبل ُبی
 .هٌتفط ًوْزٍ اؼت ۱۵ۺ۲-۱۴ۺ۲

 
 گعاضؾ تبئیسکٌٌسٍ تالؾ کفْضُب زض بِبْز ّ اضتمب ضلببت پصیطی ّ ضـس

 .التمبزی اؼت
 
 ایي ًفؽت، ضلببت پصیطی ضا بَ ػٌْاى ػبهل تؼییي کٌٌسٍ ؼغح بِطٍ ّضی زض

یک کفْض ّ بَ ػٌْاى هتغیطی اثطگصاض بط ؼغح ضـس ّ ضًّك التمبزی لببل 
 .زؼتیببی هؼطفی هی کٌس

 
 گعاضؾ فْق بط ػْاهل بٌیبزیي اثطگصاض بط ًطخ ضـس ُط یک اظ کفْضُبی

بب ؼغح ضلببت پصیطی ببالتط، زض عْل ظهبى کفْض . اؼتهْضز بطضؼی هتوطکع 
 .ؼطیغ تط ضـس هی کٌس

۲۴ 



 سکيسقابتپزیشی1۲

سکيسقابتپزیشیصیشطبقَبٌذیشذٍاًذ1۲ػْاهلهْسدًظشًشستاقتصادجِاًیدس: 

 الضاهاتاّلیَ
 ًِبزُب. ۱
 ظیطؼبذت. ۲
 هحیظ التمبز کالى. ۳
 ؼالهت ّ تحمیالت ابتسایی. ۴

 
 ػْاهلاستقادٌُذٍکاسایی

 تحمیالت ػبلی ّ آهْظؾ. ۵
 کبضایی ببظاض هحمْالت. ۶
 کبضایی ببظاض کبض. ۷
 هبلیببظاض تْؼؼَ . ۸
 آهبزگی تکٌْلْژیکی. ۹

 اًساظٍ ببظاض. ۺ۱
 

 ػْاهلابذاػیّپیچیذگی
 پیچیسگی کؽب ّکبض. ۱۱
 ابساع. ۱۲

 

۲۵ 



 سطْحتْسؼَ

ُوَ اضکبى هِن ُؽتتٌس اهتب التمتبزُبی هرتلتف ضا بتَ عتطق هرتلتف تحتت تتبثیط لتطاض هی زٌُتس .
بِتتتطیي ضّؾ بتتطای بِبتتْز ضلببت پتتصیطی زض کتتبهبْج، هفتتببَ ضاُکتتبض هتتْضز ًیتتبظ بتتطای بِبتتْز 

بتب . ضلببت پصیطی زض فطاًؽَ ًرْاُس بْز ظیطا ایتي زّ کفتْض زض ؼتغْخ هرتلفتی اظ تْؼتؼَ ُؽتتٌس
حطکت کفْضُب زض هؽتیط تْؼتؼَ، زؼتتوعزُب افعایؿ یبفتتَ ّ جِتت حفتظ ؼتغح بتبالی زضآهتسُب، 

 .بِطٍ ّضی ًیطّی کبض ببیس افعایؿ یببس
 
  هی کفسؼغح اظ تْؼؼَ ضا بَ تمْیط  ۳جِبًی، ضلببت پصیطی ـبذك: 

 
 ػوستبً بط پبیَ ًیطّی کتبض )بْزٍ ّ کفْضُب بطاؼبغ بِطٍ هٌسی اظ ػبهل هبتٌی بط ػبهل هطحلَ اّل

 .بَ ضلببت بب یکسیگط هی پطزاظًس( غیطهبُط ّ هٌببغ عبیؼی
 ُط چَ ؼغح ضلببت پصیطی کفْضی افعایؿ هی یببس، بِطٍ ّضی افتعایؿ یبفتتَ ّ هٌجتط بتَ افتعایؿ

، کفتْضُب ببیتس هبتٌی بط کتبضاییزض هطحلَ . زؼتوعزُب هی ـْز کَ ذْز بط ؼغح تْؼؼَ هی افعایس
فطآیٌسُبی تْلیس کبضاتط ضا بَ کبض گطفتَ ّ کیفیت تْلیس ضا افتعایؿ زٌُتس ظیتطا زؼتتوعزُب افتعایؿ 

 .یبفتَ ّ آًِب ًوی تْاًٌس لیوت ُب ضا افعایؿ زٌُس
 زض ایي هطحلَ زؼتوعزُب زض لْضتی هی تْاًٌس افعایؿ یببٌتس کتَ . اؼتهبتٌی بط ابساع هطحلَ آذط

 .کؽب ّکبض آًِب لبزض بَ ضلببت بب هحمْالت جسیس ّ هٌحمط بَ فطز هْجْز زض ببظاض ببـس

۲۶ 
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 ػْاهلاستقادٌُذٍکاسایی
 

 

 

 
 ًِبزُب1.
 ظیطؼبذت ُب2.
 هحیظ التمبز کالى3.
 ؼالهت ّ تحمیالت ابتسایی4.

 الضاهاتاّلیَ
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 ػْاهلاثشگزاسبشکاسایی

۲۹ 



 تْسؼَباصاسهالی

 بحطاى هبلی ّ التمبزی اذیط، ًمؿ کلیسی برؿ هبلی بطذْضزاض اظ ؼالهت هبلی ّ ػولکتطز هٌبؼتب ضا
 .بطای فؼبلیت ُبی التمبزی بَ تمْیط کفیسٍ اؼت

 
 برتؿ هتتبلی کتتبضا بتَ ترمتتیك هٌتتببغ بتتَ هفیتستطیي کتتبضبطز بتتبلمٍْ هی پتطزاظز ّ هٌتتببغ ضا بتتَ پطّژٍ ُتتبی

ؼطهبیَ گصاضی یب کبضآفطیٌی بب بتبالتطیي ًتطخ بتبظزُی هتْضز اًتظتبض، ّ ًتَ افتطاز ّابؽتتَ ؼیبؼتی، ُتسایت 
 .هی کٌس

 
اظ ایي ضّ اضظیببی جبهغ ّ هٌبؼب ضیؽک جعئی کلیسی اظ یک ببظاض هبلی ؼبلن اؼت. 
 
اظ ایتتي ضّ التمتتبز بتتَ ببظضُتتبی هتتبلی . ؼتتطهبیَ گصاضی کؽتتب ّکبض ًیتتع ًمتتؿ هِوتتی زض بِطٍ بتتطزاضی زاضز

پیچیسٍ ًیبظهٌس اؼت، ببظاضُبیی کَ هی تْاًٌس ؼطهبیَ ضا زض لبلب ّام اظ عطف برؿ بتبًکی بطذتْضزاض اظ 
ؼالهت هبلی، یب بْضغ ُبی اّضاق بِبزاض تحت ًظبضت، ؼطهبیَ هربعطٍ آهیع ّ زیگتط هحمتْالت هتبلی، 

 .زض اذتیبض پطّژٍ ُبی ؼطهبیَ گصاضی برؿ ذمْلی لطاض زٌُس
 
 جِت اًجبم ایي ّظبیف، برؿ ببًکی ببیس لببل اػتوبز ّ ـفبف بْزٍ ّ ببظاضُبی هبلی ببیس اظ همطضات

 .الظم جِت پفتیببًی اظ ؼطهبیَ گصاضاى ّ زیگط ببظیگطاى التمبزی بطذْضزاض ببـٌس

 ۺ۳
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 .باایيّجْداهتیاصًسبتاًباالیسالهتهالیباًکُاتؼجببشاًگیضاست
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 جوغبٌذی

۳۵ 
INSIGNIA 

CONSULTING 

 اگتط بتَ ًظتط هتی ضؼتس برؿ هبلی هِوتطیي لیس هحسّز کٌٌسٍ ضـس التمتبزی ّ
هتْضز ًظتط بَ عْض جسی بتَ آى پطزاذتتَ ًفتْز زؼتتیببی بتَ ضـتسُبی التمتبزی 

 .ذْاُس بْززّلت ؼرت 
 ًیتبظ بتَ التالخ ًظتبم بتبًکی بتَ ّ اؼتت ُؽتَ لٌؼت ذسهبت هتبلی ببًکساضی

 .ـست احؽبغ هی ـْز
 ایي الالحبت ببیس تْؼظ شی ًفؼبى هْضز تْافك لطاض گیطزفْضیت. 
 برفیسى بتَ چفتن اًساظ هتْضز اًتظتبض لتٌؼت ذتسهبت هتبلی، ُعیٌتَ ُب ّ تحمك

اگتتط لتتٌؼت هتتبلی هی ذْاُتتس ایتتي چفتتن اًساظ هحمتتك ـتتْز ببیتتس . هٌتتبفؼی زاضز
 .ُعیٌَ ُبی آى ضا تمبل ًوبیس

 ،بطذتْضزاضی اظ ًظتبم بتبًکی بتب ّ ایي کفْض بعضگ ؼعاّاض التمبز ایطاى ایطاًیبى
 .ؼالهت هبلی بیفتط، هؽتحکن تط، زض زؼتطغ تط ّ هفتطی هحْض ُؽتٌس



چشناًذاصیبشای
 بشاًگیختيکشْس


