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  1. مقدمه
در  فعالیت  دهه  از یک  بیش  با  مالزی  در  بانکداری  نظام 
مسیر خصوصي سازی با حمایت انجمن بانک هاي مالزی1، 
اقیانوس  آسیایی حوزه  میان کشورهای  در  توانسته  است 
 1973 نوامبر  در  انجمن  این  نماید.  کسب  اعتبار  آرام، 
بین  واحد  عملیاتی  نظم  یک  استقرار  و  تثبیت  هدف  با 
بانک هاي این کشور و با مشارکت و همکاری مستقیم بانک 
مرکزی مالزی )نگارا بانک(2 تأسیس گردید. در نظام بانکی 
مالزی، نخستین نشانه هاي بانکداري اسالمي را مي توان در 
تابونگ  لمباگا  مؤسسه  تأسیس  زمان  یعني   ،1963 سال 
حاجي3 ـ که در حقیقت صندوق پس انداز ویژه مسلماناني 

بود که مي خواستند راهي سفر حج شوند ـ ردیابي کرد. 
در سال 1981، کمیته ملي راهبري4 به منظور مطالعه 
و  تأسیس  زمینه هاي  تمام  در  دولت  به  راهکار  ارائه  و 
عملیات اجرایي بانک اسالمي در مالزي از جمله جنبه هاي 
قانوني، دیني و عملیاتي تأسیس گردید. تحقیقات در این 
زمینه نشان داد که تأسیس یک بانک اسالمي در مالزي، از 
لحاظ سود آوري و عملیات پروژه اي مفید و قابل اجرا است. 

موقعيت بانكداري و خدمات مالي اسالمي در كشور مالزي

ليال محرابي* 

* كارشناس ارشد پژوهشي، گروه بانكداري اسالمي، پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ج.ا.ا.

لذا پس از تصویب قانون بانکداری اسالمی در سال 1983، 
را در کشور مالزی  کار خود  بانکداری رسماً  از  این شیوه 
بانک هاي  به  مجوز  دادن  با   ،1993 سال  از  و  نمود  آغاز 
در  بانکی  مؤسسات  تمام  گردید  موجب  نیز  غیراسالمی 
کشور مالزی بتوانند محصوالت مربوط به بانکداری اسالمی 
را به مشتریان خود ارائه نمایند. اما آنچه بانکداری را در 
سیستم  در  دوگانگی  مي کند،  توجه  جالب  مالزی  کشور 
بانکی این کشور است که فرصتی را برای مشتریان بانکی 
دو  هر  در  بانکی  خدمات  مقایسه  با  تا  مي سازد  فراهم 

پس از تصویب قانون بانکداری اسالمی 
در سال 1983، این شيوه از بانکداری رسمًا 
کار خود را در کشور مالزی آغاز نمود و نظام 
بانکي مورد استفاده توسط مؤسسات بانکي 

کشور مالزي »سيستم بانکداري دوگانه« 
ناميده مي شود؛ به طوري که مقررات اسالمي 
و قوانين بانکي به طور مجزا در کنار قوانين 

معمول بانکداري حاکم است 
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سیستم، آنچه را متناسب تر مي دانند، انتخاب کنند. 

2. ساختار  بانکداری اسالمی در مالزی
از نظر کاربردي نظام بانکي مورد استفاده توسط مؤسسات 
نامیده  دوگانه«  بانکداري  »سیستم  مالزي  کشور  بانکي 
بانکي  قوانین  و  اسالمي  مقررات  که  به طوري  مي شود؛ 
به طور مجزا در کنار قوانین معمول بانکداري حاکم است. 
اهم دالیلي که توسط نگارا بانک در خصوص اجراي سیستم 

بانکداري دوگانه مطرح گردیده به شرح زیر است:
یک بانک اسالمي به تنهایي نمي تواند یک نظام   

بانکداري را تشکیل دهد؛
مسلمانان مالزي حق انتخاب بانکي را دارند که   

فعالیت آن مطابق عقاید مذهبي آنها است؛
در  جدید  محصوالت  ارائه  باعث  سیستم  این   
ابعاد وسیع تر به مردم مالزي در قالب دو شکل، 
محصوالت بانکداري متداول و بانکداري اسالمي 

مي گردد؛
بانکي  خدمات  و  محصوالت  کیفي  افزایش   
همواره پیشرفت علمي کشور مالزي را به همراه 

خواهد داشت.
در این زمینه یک نظام بانکداري اسالمي مانند سایر 
شرط  چند  نیازمند  خود  استحکام  براي  بانکي،  نظام های 

ضروري زیر می باشد:
تعداد مشتریان جهاني و شعبه هاي بانک ها؛  

عرضه گسترده  و وسیع خدمات؛  
زیر بناي ساختار مالي گسترده.   

مي بایستي  اسالمي  بانکداري  نظام  ساختار  به عالوه، 
ـ  اقتصادي  ارزش هاي  با  مفهوم  و هم  لحاظ ظاهر  از  هم 

اجتماعي اسالمي، سازگار باشد.
براساس آنچه در باال گفته شد، بانک مرکزي مالزي، 
اتخاذ  فوق  اهداف  به  دستیابي  براي  را  مرحله اي  رویکرد 
بانکداري  مزایاي  شناساندن  اول،  مرحلة  است.  نموده 
اسالمي از طریق تبلیغات و فراهم نمودن زمینه دسترسي 

متقاضیان به خدمات این بانک ها مي باشد. پس از آن بانک 
به  را  الزم  مجوزهای  مختلف،  جوانب  بررسي  با  مرکزي 
نهادهاي بانکي جهت انجام خدمات بانکداري اسالمي در 
شعبه هاي آنها ارائه مي دهد. از این رو به نظر مي رسد این راه 
مؤثرترین و کاراترین روش به منظور افزایش تعداد نهادهاي 
ارائه دهندة خدمات بانکداري اسالمي با پایین ترین هزینه و 

کوتاه ترین زمان بوده است.
هدف  با  مالزي  مرکزي  بانک   1996 سال  اکتبر  در 
و  )ترازنامه  اسالمي  بانکداري  عملیات  جزئیات  انتشار 
حساب سود و زیان(، یک نمونه از صورت های مالي خود 
خدمات  ارائه دهنده  بانکي  نهادهاي  براي  الگو  به عنوان  را 
بانکداري اسالمي منتشر کرد و طبق آن نهادهاي یاد شده 
ملزم به اطالع رسانی این صورت هاي مالي به عموم مردم 
شدند. عالوه بر آن، نگارا بانک به منظور تشخیص کارایي 
بانک هاي اسالمي به خصوص در جایي که سود قابل توجه 
باشد، یک چهارچوب استاندارد جهت محاسبه نرخ بازدهي 

بانک هاي اسالمي برنامه ریزي نموده است.
عالوه بر موارد فوق، بانک مرکزي مالزي یک سیستم 
تسویه )نقل وانتقال( چک بین بانکي5 اسالمي ایجاد نموده 
است که براساس آن یک مدیریت جداگانه، براي بانک هاي 
ارائه دهندة خدمات بانکداري اسالمي براساس این سیستم 
نقل وانتقاالت،  مراحل  که  به طوری  است؛  گرفته  نظر  در 
قوانین و مقررات آن همگي براساس اصل مضاربه مي باشد. 
در  دقت  افزایش  هدف  با  مرکزي  بانک  این،  بر  عالوه 
یکپارچه نمودن تفسیرها از قوانین شریعت بین بانک ها و 

از سال 2004، بانك مرکزي مالزي به منظور 
توسعه صنعت بانکداري اسالمي سه مورد 

کليدي نوآوري در سرعت، مدیریت ریسك 
و شيوه هاي به کارگيري فّناوري اطالعات را 

طراحي نمود و به دنبال آن بانك هاي اسالمي 
سعي در به کارگيري محصوالت متنوع و 

خدمات گسترده نمودند
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نهادهاي مالي، در اول ماه مي 1997 شوراي ملي مشورتي 
بانکداري اسالمي6را به عنوان باالترین نهاد براي نظارت بر 

بانکداري اسالمي مالزي تأسیس کرد. 
به منظور  مرکزي  بانک   ،2004 سال  آوریل  در 
کلیدي  مورد  سه  اسالمي  بانکداري  صنعت  توسعه 
شیوه هاي  و  ریسک  مدیریت  سرعت،  در  نوآوري 
و  نمود  طراحي  را  اطالعات  فّناوري   به کارگیري 
به دنبال آن بانک هاي اسالمي سعي در به کارگیري محصوالت 
متنوع و خدمات گسترده نمودند. از جمله خدمات بانکی 
در کشور مالزی عبارت اند از: خدمات بانکداری الکترونیکی 
و صدور انواع کارت هاي اعتباري بر مبناي عقود منطبق بر 
شریعت جهت ارائه به مسلمانان و غیر مسلمانان در مالزي، 
فروش  خارجي،  پول هاي  فروش  و  خرید  انتقال،  و  حواله 
چک هاي مسافرتي، مدیریت سرمایه گذاري در اوراق بهادار 

و ارائه خدمات به شرکت هاي خاص.
3. بانك ها و مؤسسات مالي اسالمي در مالزي

در کشور مالزی در حدود 40 بانک و مؤسسه مالی اسالمی، 
مشغول  اسالمی  باجه های  با  یا  و  اسالمی  کاماًل  به صورت 
ارزش  با شریعت مي باشند و  انجام فعالیت های مطابق  به 
بر  اسالمی  مالی  مؤسسات  و  بانک ها  این  دارایی های  کل 
در  چیزی   2009 سال  در  بنکر7  مجله  گزارش  مبنای 
تسریع  واقع  در  مي باشد.  دالر  میلیون   81081/7 حدود 
در آزادسازي مجوز جهت انجام فعالیت هاي بانکي مطابق 
با شریعت، مالزي را به یک قطب رقابتي در نظام بانکداري 
از  برخی  معرفی  به  ادامه  در  کرده  است.  تبدیل  اسالمي 
آنها در  فعالیت  نحوه  و  مالي اسالمي  بانک ها و مؤسسات 

مالزي پرداخته شده  است: 
بانك اسالمي برهاد مالزي 8 

ژوئیه سال  اول  در  مالزي  اسالمي  تجاری  بانک  نخستین 
1983 تحت قانون بانکداري اسالمي، با نام »بانک اسالمي 
تأسیس  رینگیت  میلیون   80 سرمایه  با  برهاد«  مالزي 
گردید و اکنون این مبلغ به حدود 763 میلیون رینگیت 
در   1992 ژانویه   17 در  بانک  این  سهام  است.  رسیده 
بورس کواالالمپور براي فروش عرضه و 52 درصد از سهام 
کلیه  شد.  فروخته  محلي  مالي  مؤسسه   12 به  بانک  این 
فعالیت هاي این بانک با نظارت شورایي مبتني بر شریعت 
انجام مي گیرد و انواع سازمان هاي مذهبي9 سپرده هاي خود 
این  تأسیس  واقع  نگهداري مي کنند. در  بانک  این  نزد  را 
بانک مرحلة جدیدي را براي توسعه نظام مالي )بانکداري( 

در  آن  فعالیت  حوزه  و  نمود  مشخص  مالزي  در  اسالمي 
وسیعي  لیست  و  یافت  گسترش  به سرعت  کشور  سرتاسر 
توسط  اسالمي  بانکداري  تولیدات  و  خدمات  نوع   50 از 
این بانک اعالم گردید که از میان آنها مي توان به حساب 
به  ودیعه  عقد  مفهوم  قالب  )در  و پس انداز  سپرده جاري 
شرط ضمانت( و سپرده هاي سرمایه گذاري )در قالب عقد 
اعتباري و مسترکارت  انواع مختلف کارت هاي  مضاربه( و 

اشاره نمود.
بانك معامالت برهاد10

دومین بانک اسالمي تحت عنوان »بانک معامالت برهاد«  
بانک   2 ادغام  با  6/6 میلیارد رینگیت  ارزش  به  دارایي  با 
تجاري  »بانک  و  برهاد11«  بومیپوترا  »بانک  عناوین  تحت 
برهاد12« در سال 1999 تأسیس گردید. عمده سهام این 
بانک )در حدود 70 درصد( متعلق به شرکت ناسیونال خزانه 
سي.اي.اچ.بي14  تجاري  شرکت  و  دولتي13  سرمایه گذاري 
مي باشد. در سال 2003، بانک مذکور موافقتنامه اي را با 
ارزش  به  سهام  فروش  به منظور  بخاري15  سرمایه  شرکت 
40/8 میلیون دالر امضا نمود که در این میان، با فروش 40 
درصد از سهام بانک معامالت، شرکت تجاري فوق توانست 
مجوز جدید جهت ایجاد بانکداري اسالمي و گشوده شدن 
راهي جهت گسترش عملیات بانکداري در تجارت و تأمین 
بازارهاي  در  سرمایه گذاري  بانکداري  مانند  پروژه ها  مالي 
سرمایه  اسالمي به ویژه در کشورهاي غرب آسیا را به دست 
آورد. بانک مذکور به راه اندازي بانکداري الکترونیک و ارائه 
نموده  اقدام  نیز  شریعت  با  مطابق  خدمات  مختلف  انواع 
است. هم اکنون شبکه بانکي به 42 شعبه و 6 سرویس ویژه 

بین المللي )در لبنان( گسترش یافته است.
 16RHB بانك برهاد

با ادغام بانک  سومین بانک بزرگ مالزي است. این بانک 
بانک  اولین  اوتاما تأسیس گردید و به عنوان  خرده فروشي 
از  اسالمي  بانکداري  تولیدات  مختلف  انواع  عرضه کننده 
بانک  تمرکز  بیشترین  است.  شده  شناخته   1993 سال 
مذکور روي سیستم هاي تأمین مالي است که مي بایستي 
بانک  این  باشند.  شریعت  سیستم  با  مطابق  آن  تولیدات 
تولیدات مالي تجاري خود را در قالب وکالت، مرابحه، بیع 
دین و غیره تهیه نموده است. در سال 2004، این بانک 
بانک  راه اندازي یک  مرکزي جهت  بانک  از  را  مجوز الزم 
بانکداري  کامل  عملیات  و  شرایط  تحت  )تابعه(  کمکي 
سرمایه  با  برهاد17  اسالمي  بانک  نمود.  کسب  اسالمي 
درصد   70،  2004 سال  در  و  گردید  تأسیس  بانک  این 
اسالمي  بانک جدید  به  فوق  بانک  تعهدات  و  دارایي ها  از 
انتقال یافت؛ به طوري که در پایان سال 2008، دارایي هاي 
بانکداري اسالمي 100 درصد از کل دارایي های این بانک 

را تشکیل مي دهد.

تسریع در آزادسازي مجوز جهت انجام 
فعاليت هاي بانکي مطابق با شریعت، مالزي را 
به یك قطب رقابتي در نظام بانکداري اسالمي 

تبدیل کرده  است
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مالي بانك برهاد )ماي بانك(18
دارایي اي  با  مالزي  بانک هاي  بزرگترین  از  یکي  بانک  این 
به ارزش 80 میلیارد دالر )در سال 2008( و حدود 420 
شعبه در مالزی مي باشد. تولیدات اسالمي این بانک شامل 
حساب  و  مضاربه  قالب  در  سرمایه گذاري  حساب هاي 
پس انداز در قالب عقد ودیعه بوده و در جهت تأمین مالي 
اسالمي در بازار سرمایه مشغول به فعالیت مي باشند. این 
بانک هزینه هاي مربوط به تجهیزات و ماشین آالت را براي 
ارائه  به  و  نموده  مالي  تأمین  تجاري  یا  و  اهداف شخصي 
انواع مختلف تسهیالت اعتباري )در قالب فروش اقساطي( 
مي پردازد. یکي از بانک هاي تجاري تابعه مای بانک، بانک 
تجاري بومیپوترا19 است که در سال 2004 با کسب مجوز 
از بانک مرکزي اجازه انجام فعالیت هاي بانکداري اسالمي 
را به دست آورد. این بانک با ارائه انواع مختلف خدمات و 
تولیدات بانکداري اسالمي )انواع سپرده گذاري ها( بیشترین 

تمرکز خود را بر بانکداري مصرف کننده بنا نموده است.
بانك اِچ.اِس.بي.سي20

این بانک جزء اولین بانک هاي خارجي در ردیف بانک هاي 
اسالمي در سال 1994 تأسیس گردید. بیشتر از 7 درصد 
از تجارت این بانک را تولیدات بانکداري اسالمي تشکیل 
تکفل  بیمه  شرکت  با  ادغام  به سبب  بانک  این  مي دهد. 
مالزي، به عنوان اولین بانک تجاري محلي اقدام به توزیع 
اصول  براساس  بیمه اي  تولیدات  و  خدمات  مختلف  انواع 
اسالمي نموده است. اکنون این بانک نزدیک به 800 هزار 
مشتري )باالي 80 درصد از مشتریان این نوع خدمات و 

تولیدات مالي اسالمي غیر مسلمان هستند( دارد. در سال 
بانک  دارایي هاي  کل  از  درصد   10/4 حدود   2007 مالي 
مبتني بر شریعت بوده است. بانک مذکور با انتشار اوراق 
هدف گذاری  را  منطقه اي  قطب  به  مالزي  تبدیل  اماني، 
نموده تا از این طریق بتواند بازارهاي شرق و جنوب آسیا 

را دربرگیرد.

بانك خانه مالي کویت21 
به عنوان اولین بانک اسالمي خارجي در سال 2004 مجوز 
الزم جهت بانکداري اسالمي را به دست آورد. این بانک با 
سرمایه اي بالغ بر 100 میلیون دالر و با شعبه هاي متعدد 
فعالیت هاي  انجام  به  مشغول  مالزي  شهرهاي  اکثر  در 
بانکداري مي باشد. مقر اصلي بانک مذکور در کواالالمپور 
کشورهاي  در  تجاري  فعالیت هاي  دادن  پوشش  به منظور 
همسایه به خصوص کشور چین مي باشد. این بانک با انجام 
ارتباطي  پل  واقع  در  سرمایه گذاري  و  تجاري  عملیات 
کشورهاي حوزه خلیج فارس با بازار مالزي و ناحیه آسه آن 

بانك هاي تجاري و شرکت هاي مالي 
واجد شرایط مالزي با استفاده از دو 

ابزار گواهي بدهي قابل انتقال اسالمي، 
براساس مفهوم اسالمي فروش اقساطي 

و ابزارهاي قابل انتقال اسالمي سپرده ها، 
برمبناي مفهوم مضاربه از پس اندازهاي 

داخلي عموم مردم بهره مند گردیدند
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فعالیت  ایجاد هر گونه  امکان  مي باشد. مجوز صادر شده، 
تجاري میان کویت و کشورهاي مالزي و شرق آسیا را نیز 

فراهم مي نماید.
شرکت پس انداز مسلمانان22 

مالي  مؤسسه  اولین  به عنوان   1963 سال  در  شرکت  این 
سفر  در  مسلمانان  به  کمک  به منظور  مالزي  در  اسالمي 
به حج را ه اندازي گردید. قوانین این شرکت به عنوان یک 

مؤسسه مالي غیر بانکي محدود بوده و منطبق بر شریعت 
معادل  مبلغي  هم اکنون  شرکت  این  مي نمایند.  عمل 
صنعت  دارایي هاي  خرید  به منظور  دالر  میلیون   59/2
ماشین سازي کنار گذاشته است. این شرکت 12/5 درصد 

از ارزش سرمایه بانک اسالمي مالزي را تشکیل مي دهد.
اسالمي  بانکداري  در  منابع  تجهيز  روش هاي   .4

مالزي
در زمینه تجهیز منابع کلیه روش ها در بانکداري اسالمي 
مالزي بر مبناي شریعت و عقود مختلف اسالمي )ودیعه، 

مضاربه و غیره( انجام مي پذیرد. جدول 1، روش های تجهیز 
نشان  مالزی  اسالمی  بانکداری  نظام  در  را  مالی  منابع 

مي دهد.
در نظام بانکداري اسالمي مالزي، بانک ها در استفاده 
از منابع مالي جهت اعطاي تسهیالت متنوع به متقاضیان، 
اختیار بیشتري دارند و بانک مي تواند کلیه وجوه حاصل از 
عقود ودیعه )جاري و پس انداز( را به صالحدید خود مورد 
توجه قرار دهد و تنها محدودیت آنها رعایت تأمین مالي 

با اصول شریعت اسالمي است. از سوي دیگر عقد مضاربه 
به کار رفته در حساب هاي سرمایه گذاري معناي وسیع تري 
دارد و به مصارف بازرگاني و محدودیت زماني کوتاه مدت 
ابزارهای  به معرفی  این قسمت  لذا در  محدود نمي گردد. 

مالی قابل انتقال بانکداری اسالمی در مالزی مي پردازیم. 
بانک هاي تجاري و شرکت هاي مالي واجد شرایط، با 
استفاده از این ابزارها از پس انداز هاي داخلي عموم مردم 
ابزارها به دو دسته گواهي بدهي  این  بهره مند مي گردند. 
به ثمن  بیع  اسالمي  مفهوم  براساس  اسالمي،  انتقال  قابل 
اسالمي  انتقال  قابل  ابزارهاي  و  اقساطی(  )فروش  اجل25 

جدول 1ـ روش های تجهيز منابع در بانکداری اسالمی مالزی

1( حساب هاي منطبق بر عقد ودیعه که شامل حساب هاي جاري و پس انداز مي باشند؛
2( حساب هاي منطبق بر عقد مضاربه که به حساب هاي سرمایه گذاري موسوم اند؛

3( گواهي بدهي قابل انتقال اسالمي23 که براساس مفهوم فروش اقساطی است؛
4( ابزار سپرده  قابل انتقال اسالمي24 که براساس مفهوم مضاربه است.

جدول 2ـ عملکرد ابزارهای مالی قابل انتقال بانکداری اسالمی در مالزی 
ي

الم
اس

ل 
تقا

ل ان
قاب

ي 
ده

ي ب
واه

گ
1( مشتري براي سپرده گذاري براساس این گواهي به بانک مراجعه مي کند؛

2( مؤسسه بانکي دارایي خود را )مثاًل ساختمان یا سهام( به صورت نقدي و به نسبت وجه سپرده گذاري شده 
به مشتري مي فروشد؛

3( مشتري بهاي خرید دارایي را به صورت نقدي به مؤسسه بانکي پرداخت مي نماید؛
4( مؤسسه بانکي دارایي را به مشتري منتقل مي نماید؛

5( بالفاصله مشتري دارایي را بیش از مبلغ خرید به مؤسسه بانکي مي فروشد؛
6( مابه التفاوت بهاي خرید و فروش، سود سرمایه گذاري مشتري تلقي مي گردد؛

7( مؤسسه بانکي گواهي بدهي قابل انتقال را به عنوان گواهي بدهي بانک به مشتري منتشر مي کند؛
8( باز پرداخت بستگي به زمان توافق شده دارد؛

9( زمان سررسید همانند حساب هاي سرمایه گذاري به عنوان مدت سرمایه گذاري مشتري تلقي مي گردد؛
10( به هنگام سررسید، مشتري گواهي بدهي قابل انتقال را به مؤسسه بانکي ارائه مي دهد و بهاي اسمي آن 

را )شامل سود اسمي آن( دریافت مي کند.

ل 
تقا

ل ان
قاب

ده  
پر

س
ي

الم
اس

1( مشتري وجه خود را به مؤسسه بانکي مي سپارد؛
2( مؤسسه بانکي با پذیرش سپرده، سپرده قابل انتقال اسالمی را به عنوان گواهي سپرده منتشر مي کند؛

3( به هنگام سررسید، مشتري با ارائه سپرده فوق به مؤسسه بانکي ارزش اسمي آن را به همراه سود اعالم شده 
دریافت مي نماید. نرخ قطعي سود تنها در سررسید مشخص مي گردد اما به هنگام صدور این ابزار درصد 

سهم الشرکه از تعلق سود قید مي گردد.
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سپرده ها، براساس مفهوم مضاربه تقسیم مي شوند. هر دوي 
این ابزارها توسط شوراي مشورتي شریعت و بانک مرکزي 
مالزي مورد تأیید و حمایت قرار گرفته اند. جدول 2 نحوه 

عملکرد این ابزارها را نشان می دهد.
این گواهي ها به اشکال زیر در بازارهاي ثانویه )بورس( 

قابل معامله هستند:
الف. خرید و فروش قطعي: به انتقال مالکیت گروهي از 
فروشنده به خریداري غیر از ناشر، اطالق مي شود. 
بدیهي است این خرید و فروش هیچ تأثیري در 

محاسبه تعهدات ناشر نخواهد داشت.
خود  گواهي هاي  مي  تواند  ناشر  بازخرید:  و  خرید  ب. 
آنها گذشته  انتشار  از  را چنانچه حداقل یک ماه 
بازار و در مورد  به قیمت  باشد، در مورد گواهی 
از  پیش  سود،  پرداخت  موعد  در  تنها  سپرده 

سررسید بازخرید کند.
ج. فروش و توافق بیع متقابل: در چنین حالتي فروشنده 
)مالک( گواهي را به بهاي مورد توافق طرفین به 
تعهد  خریدار  و  مي فروشد  )سرمایه گذار(  خریدار 
مي نماید که گواهي را در زمان معین و به بهاي 

مورد توافق مجدداً به فروشنده بفروشد.
5. روش هاي تخصيص منابع در بانکداري اسالمي 

مالزي
بانکداري  ابزارهاي تأمین مالي و مفاهیم موجود در نظام 
اسالمي مالزي با آنچه که در عقود اسالمي در ایران به کار 
مفاهیمي  مي نماید.  مطابقت  مسامحه  اندکي  با  مي رود، 

اجاره،  تملیک،  شرط  به  اجاره  اقساطي،  فروش  چون 
قرض الحسنه، مسلم )سلف(، کفالت )ضمان(، رهن، وکالت، 
بانکداري  نظام  در  موجود  مفاهیم  مطابق  هبه  و  حواله 
نظام  در  استفاده  مورد  مفاهیم  سایر  است.  ایران  اسالمي 
ضمانت،  با  ودیعه  از:  عبارت اند  مالزي  اسالمي  بانکداري 

مضاربه، مشارکت، مرابحه، بیع دین و استیجار. 
سال  در  مالزی  برهاد  اسالمی  بانک  عملکرد  بررسی 
2008 نشان مي دهد، 53 درصد از روش هاي تأمین مالي 
از طریق فروش اقساطي، 18 درصد از طریق عقد مرابحه، 
5 درصد از طریق استصناع و 3 درصد از طریق اجاره )اجاره 
و اجاره به شرط تملیک( صورت گرفته است. عالوه بر این 
به رغم به کارگیری سیستم مضاربه دوسویه و تجهیز وجوه 
در قالب سپرده های سرمایه گذاری و ابزارهای قابل انتقال 
اسالمی سپرده ها که هر دو ابزار بر مبنای مفهوم مضاربه 
هستند، مشاهده می گردد. اعطای تسهیالت در قالب عقد 
باالی  به دلیل ریسک  بانکداری اسالمی مالزی  مضاربه در 
آن از جایگاه مناسبی )سهم 0/1 درصد از کل عقود بانکي( 
برخوردار نیست و عقد جعاله نیز در نظام بانکداری اسالمی 
مالزی کاربردی ندارد.26 جدول 3 روش های تخصیص منابع 

را در بانکداری اسالمی مالزی نشان مي دهد.
بانکداري  طرح  در  سرمایه گذاري  روش هاي  انواع   
اسالمي مالزي، جهت تأمین مالي فعالیت هاي اقتصادي و 

متقاضیان وجوه، به شرح زیر مي باشند:
قوانین  براساس  سهام:  در  سرمایه گذاري  الف. 
کنترل تملک و نگهداري سهام در مالزي، یک 
مؤسسه مالي مي تواند سهام سایر مؤسسات را 

با وجود شروط معین خریداري کند؛
مورد  عقد  دولتي:  سرمایه گذاري  اوراق  خرید  ب. 
و  بوده  قرض الحسنه  حالت  این  در  استفاده 
از  پس  یک ساله  زماني  فواصل  در  آن  بازده 

انتشار توسط وزارت دارایي اعالم مي گردد؛
پروژه ها  مالي  تأمین  پروژه ها:  مالي  تأمین  ج. 
و  مضاربه  عقد  دو  طبق  طرح  این  براساس 

مشارکت صورت مي پذیرد؛
ارائه خدمات  و  دارایي ها  تملک  دارایي:  تملک  د. 

در پایان سال 2009، بانکداری اسالمی در 
مالزی با دارایی به ارزش حدود 81 ميليارد 
دالر، 10 درصد از مجموع دارایی  بانك ها و 
مؤسسات مالی اسالمی را تشکيل مي دهد 
و تقریبًا 70 درصد از دارایي هاي بانك هاي 

اسالمي حاصل فعاليت هاي بانك هاي متعارف 
در زمينه اسالمي مي باشند 

جدول 3ـ روش های تخصيص منابع در بانکداری اسالمی مالزی

1( بانکداری بدون ربا در مالزی از روش های 9 گانه اقدام به تخصیص منابع مي کند؛
2( مضاربه عالوه بر بخش بازرگانی، در سایر بخش های اقتصادی نیز مورد استفاده قرار مي گیرد؛

3( بانکداری اسالمی مالزی از سیستم مضاربه دو سویه27 استفاده مي کند، یعنی هم به عنوان مالک 
در سمت پرتفوی سرمایه گذاری و هم به عنوان مضارب در سمت وجوهی که پس انداز شده است، 

عمل مي نماید.
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آن به نوع عقد اسالمي مورد استفاده بستگي 
دارد.

در تملک دارایي براساس فروش اقساطي، بانک 
واقعي  نیازهاي مشتري، هزینه  ارزیابي  از  پس 
بانک،  مّدنظر  سود  حاشیه  به عالوه  را  دارایي 
محاسبه کرده و به عنوان قیمت توافقي به وي 
را  بازپرداخت  مي تواند  مشتري  مي کند.  اعالم 
مهم  نکته  بپردازد.  یک جا  یا  قسطي  به صورت 
آن است که در صورت عدم توانایي مشتري در 
باز پرداخت، هیچ مبلغي تحت عنوان بهره از وي 

نباید اخذ گردد.
دارایي  بانک  اجاره،  براساس  دارایي  تملک  در 
و  مي کند  خریداري  را  مشتري  تقاضاي  مورد 
مبلغي  معین،  زماني  فواصل  در  آن  قبال  در 
وي  اگر  و  مي کند  دریافت  اجاره  به عنوان  را 
توانایي بازپرداخت را نداشته باشد، نباید مبلغي 

به عنوان بهره از وي گرفته شود؛
مالزي،  بازرگاني: در کشور  امور  مالي  تأمین   . هـ 
امور  مالي  تأمین  جهت  گوناگوني  روش هاي 
دارد.  وجود  اسالمي  عقود  براساس  بازرگاني 
اعتبارات  از:  عبارت اند  روش ها  این  جمله  از 
مشارکت  عقد  وکالت،  عقد  براساس  اسنادي 
براساس  اسنادي  ضمانت  مرابحه،  عقد  و 
تأمین مالي سرمایه در گردش  اصل کفالت، 

براساس اصل مرابحه. 
6. جمع بندي

براساس گزارش نشریه »بنکر« در سال 2008، کشور مالزي 
توانسته است از نظر حجم دارایي هاي نظام بانکي اسالمي با 
 67 میلیارد دالر بعد از ایران و عربستان سعودي رتبه سوم را 
بانکداری   ،2009 سال  پایان  در  دهد.  اختصاص  خود  به 
میلیارد   81 حدود  ارزش  به  دارایی  با  مالزی  در  اسالمی 
دالر، 10 درصد از مجموع دارایی های بانک ها و مؤسسات 
از  70 درصد  تقریباً  و  تشکیل مي دهد  را  اسالمی28  مالی 
دارایي هاي بانک هاي اسالمي حاصل فعالیت هاي بانک هاي 
متعارف در زمینه اسالمي مي باشند. بانک هاي اسالمي در 
مالزي با به کارگیري بیش از 80 محصول و خدمات مالي 
مختلف و با استفاده از مفاهیمي ازجمله مضاربه، مشارکت 
و مرابحه، با رشد متوسط سالیانه 37 درصد نسبت به دو 
در  سریع  رشد  با  مالي  بخش هاي  از  یکي  گذشته،  دهه 

مالزي را تشکیل مي دهند.
تشویق مشتریان به استفاده از روش هاي مالي مناسب 
جهت برآورده کردن نیازهاي مالي، ترغیب مؤسسات مالي 
پایه ریزي  اسالمي،  میزان سودهاي  توسعه  در طرح  دیگر 
اصول مالي تصویب شده براساس دین اسالم، آموزش منظم 

برگزاري  و  اسالمي  بانکداري  اصول  درخصوص  کارمندان 
جلسات شور در مورد مسائل مالي اسالمي و از همه مهمتر 
تجاري  سرمایه گذاري  جهت  در  تسهیالت  آوردن  فراهم 
وظایف  مهمترین  از  اسالمي  قوانین  براساس  بین المللي 
این رو  از  مي  رود.  شمار  به  مالزي  در  اسالمي  بانک هاي 
روش هاي  ارائه  با  کشور  این  بانک هاي  اخیر  سالیان  طي 
نقدینگي  جذب  در  مهمي  نقش  اسالمي  بانکداري  نوین 
مسلمانان و حتي غیرمسلمانان ایفا کرده اند. به عنوان نمونه 
بانک اِچ. اِس. بي. سي مالزي در سال 2008 به50 هزار نفر 
از مشتریان خود آخرین نوع اوراق قرضه29 را جهت نوآوري 
در شیوه هاي بانکداري اسالمي و تشویق مردم به پس انداز 

ارائه داده  است. 
از سوی دیگر، بازار صکوك در مالزي نیز با موفقیت 
فراواني همراه بوده است. این کشور در سال 2007 حدود 
دو سوم از بازار صکوك )در حدود 47 میلیارد دالر( را در 
اختیار داشت. مالزي نه تنها از لحاظ حجم صکوك بلکه از 
نظر تعداد انتشار این اوراق نیز بزرگترین سهم را دارد. از 
این رو کشور مالزي تالش مي نماید تا با معرفي خود به عنوان 
زیر بنا هاي  ایجاد  از طریق  اسالمي،  بین المللي  مالي  مرکز 
تولید، توزیع و  مالي و قواعد تسهیل کننده، به یک مرکز 
معامله صکوك تبدیل شود تا از این طریق انگیزه هاي الزم 
جهت شکل گیري یک بازار رو به رشد، پویا و پیشرفته را 

براي اوراق بهادار در مالزي و آسیا به وجود آورد. 

پي نوشت ها:

1- Association of Banks in Malaysia.
2- Bank Negara Malaysia.
3- Lembaga Tabung Haji.
4- National Steering Committee.
5- Interbank Cheque- Clearing System.
6- National Shariah Advisory Council.
7- The Banker, »Top 1000 World Banks Ranking«, 
(2005-2009).  
8- Bank Islam Malaysia Berhad.
9- Religious Organisations Like; Lembraga Urusan 

dan Tabung Haji, State Religious Councils, Perkin 
and Federal Baitulmaal.

10- Bank Muamalat Malaysia Bhd.
11- Bank Bumiputra Malaysia Berhad (BBMB).
12- Bank of Commerce Berhad.
13- Government Investment Arm Khazanah Nasional 
Bhd.
14- Commerce Asset-Holding Bhd.
15- Bukhary Capital Sdn Bhd.
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16- RHB Bank Bhd.
17- RHB Islamic Bank Bhd.
18- Malayan Banking Bhd (Maybank).
19- Bumiputra- Commerce Bank Bhd.
20- HSBC Bank.
21- Kuwait Finance House Malaysia (KFH Malaysia).
22- Muslim Pilgrims Savings Corporation.
23- Negotiable Islamic Debt Certificate.
24- Islamic Negotiable Instrument of Deposits.
25- Bai, Bithaman Ajil.

در سال  مالزي  برهاد  اسالمي  بانک  سالیانه  گزارش  مبناي  بر   -  26
2008، کل حجم عملیات انجام شده )تأمین مالي( در قالب عقود 

مختلف اسالمي حدود 10460 میلیارد رینگیت بوده است.
27- Two-Tier Mudharabah. 

دارایی های  مجموع   ،2009 سال  در  بنکر،  گزارش  مبنای  بر   -28
منطبق بر شریعت 822 میلیارد دالر مي باشد و در سال 2010 
مجموع دارایی های بانک ها و مؤسسات مالی اسالمی به میزان 

1033 میلیارد دالر خواهد رسید.
29- Amanah Smart Account-i.

منابع و مآخذ
ـ فارسی

 3( آسیا.  شرق  در  اسالمي  بانکداري  رقابت هاي  تشدید   -1
 .1160 شماره  اقتصاد،  دنیاي  روزنامه   .)1385 بهمن، 

صفحه 12.
حسن زاده، علي و سلطاني، زهرا. )1385(. بررسي تطبیقي   -2
اسالمي.  بانکداري  نظام  در  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  کارایي 

تهران: پژوهشکده پولي و بانکي.
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مقایسه اي ابزارهاي تأمین مالي در بانکداري اسالمي ایران 
اسالمي.  بانکداري  همایش  شانزدهمین  مالزي،  کشور  و 
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.652
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