
  تاریخچې ته لنه کتنه د اسالمي بانکوالۍ 
. یې پراخه وده وکهکلونو په تر کې  30او د را منته شوه بڼه  لومنۍکال کې په  زېدیز 1970د  اسالمي بانکوالي

  . کار پیل وک پر پرته سیمه کېلېرې  ېیود مصر په زېدیز کال کې  1963اسالمي بانک په لومی 
او  ولنیزوپه  یېبنسیزه موخه  چېاسالمي بانک بنس کېودل شو  یيکې د پرمختیاکال زېدیز  1975په  ورپسې
کال کې  ېپه همدلومي قانون پر بنس د  بانکوالۍاسالمي بانک د  د دوبیهمدا شان . و مخت کې پر برخو ياقتصاد

 1984په  هغې وروسته لهاو  تصویب کلقوانین  بانکوالۍد اسالمي  پارلماند مالیزیا او  رامنته شو ختی کې مننيپه 
د اسالمي زېدیز کال کې  1985 په. که دودکې  هېوادخپل په  بانکوالياسالمي  هېوادد سوان زېدیز کال کې 

 1989په  او رامنته کلپاره  مخت د پر د سیستم بیمېنظام د  بانکوالۍاسالمي  ېبشپد  OIC شورا فقهي هېوادونو
  .ته بدل ک بانکوالۍه اسالمي نظام په بشپه تو بانکوالۍسوان د د زېدیز کال کې 

د حساب ورکونې او ارنې مالي مشورتي بنس د اسالمي بانکوالۍ د معیارونو د  AAOIFIزېدیز کال کې د  1991 په
  .رامنته کولو لپاره رامنته شو
د اسالمي بانکوالۍ د پرمخت لپاره هې پیل شوې  ن کې هم له تېرو شلو کلونو را هیسېباید وویل شي چې په افغانستا

  .پرمختونه شوي ديکې دي او تر دې مهاله په دې برخه 
 ی آمریت شتون لري چې د دې آمریت په چوکاان انه کې د اسالمي بانکوالۍ په نومدا مهאل د افغانستان بانک په ا

  .ت ديدندو بوخ په بېالبېلو برخو کې پرشمېر کارکوونکي  ېرکې 
د فعالیت جواز ورکل شوی دی او په نورو  د پوره او بشپته همدارنه دا مهאل په هېواد کې یو اسالمي سوداریز بانک 

بانک د هېواد بانکدار په توه هه  ستاند افغان. شتون لرياو انې د اسالمي بانکوالۍ شعبې سوداریزو بانکونو کې 
یادو  .پرمختونه رامنته شياره ول اخیزې هې وکي او په دې برخه کې الزم کوي چې د دې بانکوالۍ د پراختیا لپ

  .شویو کو ته د کتو له مخې د اسالمي بانوالۍ اننې په الندې توه واندې کېي
 نه اچوونکيو پاا )Depositors(نکي وپيسو ورکو او د دى الالي وبرابروالت او پر عد اسالمي بانک بنس د :برابروالی

)Investors(  منتر تر ،انصاف مراعاتوي عدالت او پورهرامن هکومه ستونز و ه ېيعن ،ته نه شي سره  ېاو تاوان ي
  .شريک وي
هغو پروژو  ېاو يواز دى وال اغېزمنتوبپر  وژېکار يا پرد  )Financing( مالت یا ېسيستم ک ېپه اسالمي بانک: ورتوب

  .شريک دى ېاو تاوان ک هپه یې بانک  ېچ که ،ولري ه يره ېچ يکېورکول  پانهته 
 نهاچو کار په سویپ د او ) Deposit(برابرونه  د پیسو ېپه اسالمي بانکي سيستم ک ېچ رنه: ایتاویاقتصادي پ

)Investment( ې د او تاوان د شريکولو پر بنس وال نو ده ،پورونه  که)Liability( او شتمنۍ )Asset( دوابدلون  ه
  .شتون لري یبرابروال تعادل او تل ېک ېپه د ېچ نه لري ثابته بڼه دي او منونکي

پر  منابعبشري  ېپرمختللۍ او تکنالوژ ېنو د ېچ لري شونتیاهغه وخت  پرمختاقتصادي  :(Growth)مخت اقتصادي پر
خلکو د ژوند  کار سره د ېپه د چېزيات شي  دیلتو، ترو شي وکارول توه هپه  لیوسا بنس د یو هېواد یا ادارې

  .ييلو کچه
 ېکیسره د ا ودونکوامانت اي له ويجو بنس پرمختد  بانکوالۍد اسالمي  ېچ انتیا مهمهبله : ولین یکېاد 

 د سود ېمخک له ېمخک ېنه دا چ ،معامله کوي بنسپر  ېاچونخپلو پېرودونکو سره د پانې له اسالمي بانکونه . ساتنه ده
  .کچه واکي اکلييوه  او ې
  :سرچینې
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 s.wikipedia.org/wikihttps://p اسالمي بانکوالي او انتیاوې - ۲
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