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کشور مالزيدر بررسی تجربه بانکداري اسالمی 
هاي تجهیز و تخصیص منابع)(روش

1ایمان غریب

چکیده
بازارهـاي همچنـین واسـالمی بانکـداري زمینهدرعظیمهايتواناییداشتنبامالزيکشور

-اخیر بانـک ل هايسادرومطرح شده اسالمی مالیهوبانکداريعنوان کانونبهاسالمیسرمایه

جـذب درمهمـی نقـش ، اسـالمی بانکدارينوینهايروشارائهبااندمالزي توانستهکشورهاي
ایران نیز بـه عنـوان کشـوري کـه نظـام بانکـداري       . کنندان ایفاانغیرمسلمحتیومسلماناننقدینگی
به اجـرا درآورده اسـت از قـانون جـامعی در ایـن      1362در سال یکپارچهرا به صورت بدون ربا

اسـت از تمـام   هـاي موجـود نتوانسـته    زیرسـاخت و لیکن به رغم توانایی ، استزمینه برخوردار 
هـاي تجهیـز و تخصـیص    تـا روش شود میاین تحقیق سعی در . استفاده کندي خودهاپتانسیل

موجود يهاها و تفاوتو شکافداده مالزي را مورد بررسی قرار کشور منابع در بانکداري اسالمی 
بانکـداري  نظاماین مقاله رو در بخش اولاز این. شودمقایسه با بانکداري ایران ،اجراي عقوددر 

همـراه  هاي تجهیز و تخصـیص منـابع را بـه   شریح خواهد کرد و سپس در ادامه روشتمالزي را 
به ،تواند براي تضمین هر یک از قراردادهاي شرعی مورد استفاده قرار بگیردانواع عقودي که می

اي و منـابع و اسـناد و   مطالعات کتابخانهاز اطالعات این تحقیق تمام. شدتفصیل بررسی خواهد 
اخذ شده است. بانک مرکزي مالزي سایت وبدر مدارك موجود 

بانکداري اسالمی، مالزي، تجهیز منابع، تخصیص منابع.:کلیديواژگان
JEL :E52, E50, J20بنديطبقه

ي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و کارشناس ارشد پژوهش بانک انصارادانشجوي دکتر1
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مقدمه
هـاي بانـک بـه راخـود هـاي پـول مسلمانانربا،بدونهايبانکگیريشکلازپیش

بـه تبـدیل راخـود هايپولآنان. نشوندربادریافتبهمجبورتاسپردندنمیغیراسالمی
هـا ثروتاینصورت،بدین. کردندمیقیمتیهايسنگوطالامالك،خارجی،رایجپول

ایـن اززیـادي مقداراسالمی،هايبانکتأسیسبا. شدمیخارجگذاريسرمایهجریاناز
تـرین رشـد روبـه ازیکـی اسالمیبانکداري.شدگذاريسرمایهجریانوارددوباره هاثروت
بانکداري متعـارف اسـت  شبیهکلیطوربهسیستماین.استبانکداريصنعتهايبخش
استواربانکوگیرندهواممیانزیانوسودتسهیمپایهبرونداردجاییبهرهآندرلیکن
بانکدارينظاممقابلدر. شودتوزیع میاسالمیاصولومقرراتبراساس آنسودواست

پـول وکنـد گیرنـدگان عمـل مـی   واموگذارانسپردهمیانمالیواسطهعنوانبهمتعارف
ازنظـام ایـن درآمـد . دهدمیقرارگیرندگانواماختیاردررامشتریانتوسطشدهسپرده
از . آیـد به دست میگذارانسپردهبهپرداختیبهرهوگیرندگانوامازبهره دریافتیتفاوت

پرداخت مـی کننـد   نیزراکارکنانحقوقباالسري وهايهزینهنظیرهاییهزینهبانکآنجا که 
ذکـر شـایان .استمحاسبهقابلهاهزینهودرآمدهاتفاوتازخالص بانکدرآمدبنابراین 

همزمـان بـا   . اسـت اسـتوار 1بهرهازناشیمبادالتبرمبنايمتعارفبانکدارينظاماست،
هـاي معمـول تعیـین    گیري ایده مشارکت در سود و جایگزینی آن بـا اعمـال روش  شکل

تـرین مشخصـه   اصـلی . شدقیمت تسهیالت و خدمات بانکی بانکداري اسالمی نیز مطرح 
صورت ثابـت  اعتقاد وجود دارد که نرخ بهره نباید بهاین و استنرخ بهره باره این نظام در

. مـالی در قالـب عقـود اسـالمی اسـت      تـأمین ،ویژگی دوم این نظام. شودتعیین قبلاز 
. اسـت گذاران گذاري به وسیله سپردهضرورت مشارکت ناشی از سرمایه،ویژگی سومین 

تغییر نسـبت سـهم سـود    نظامکارگرفته شده در این ترین ابزار بهبه دلیل حذف ربا، مهم
)1385آبادي،غنی(است.مالی تأمین

مؤسسـه، یکازجهان،سطحدراسالمیمالیتأمینهايمؤسسهتعداداخیر،دهۀدر سه 
سـیهاك (استشدهگستردهکشور75ازبیشدرکهرسیدهمؤسسه300به1975سالدر

1 Dealing of interest
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جهـانی ظرفیـت اسـالمی، مـالی تأمینهايمؤسسهواسالمیهايبانک). 2008همکاران،و
مشـکالت همچنینونظاماینهايقابلیتمرهونظرفیتاین. دارندگسترشبرايزیادي

) بهـره بـر مشـتمل نظام(متعارفاقتصادنظامناکارآمدي. استربويمالیتأمینساختاري
اقتصـاددانان، ازبسیاريبلکهباشد؛مطرحاسالمیمکاتبمیاندرتنهاکهنیستايمسئله
بهرهبرمشتملوطرفهیکبدهکارينظامکهاندکردهبیانفریدمنوسیمونزفیشر،نظیر
بـراي جهـانی گسـترة داشـتن منظـور بهشدنجهانیفرآیند. استمتزلزلریشهازاساساً

هـاي پنجـره ،مـالی ارتباطاتازجملهجهانیارتباطاتگسترشواسالمیهايبانکفعالیت
.استکردهبازاسالمیهايبانکرويبر را ايتازه

و کشـورهاي اسـالمی و   داراي تجربـه مـوفقی بـوده اسـت     بانکداري اسـالمی در مـالزي   
الزم ،پولی و مالی خود هسـتند نظامسازي بانکداري اسالمی در پیادهدر سعی غیراسالمی که 

تـا  شـود  میدر ادامه این تحقیق سعی است با الگوي بانکداري اسالمی این کشور آگاه باشند. 
يو نحـوه بکـارگیري ابزارهـا   شـده  نظام بانکداري اسـالمی مـالزي شـرح داده    خالصه طور به

توضیح داده شود.تجهیز و تخصیص منابع 

تفاوت بین بانکداري اسالمی و بانکداري متعارف-1
بانکـداري دراسـت. پولازاستفادهنحوهدراسالمیومتعارفبانکداريتفاوتاولین
فــروشوخریــدســودکســبمنظــوربــهکــاال، یــکعنــوانبــهپــولمتعــارف

منظور اجرایی بهومبادالتتسهیلجهتپولازاسالمیبانکداريدرکهشود درحالیمی
) ربـوي (متعـارف بانکدارينظاماینکهمورددومین. شودمیاستفادهتجاريکردن اهداف

وکندمیاستفادهبهرهباقرضقراردادازگذاريسرمایهواز مصرفیاعمنیازهاهمهبراي
شـکل واقعـی اقتصـاد اززاصـورت بـرون  بهوپولبازاردرنیزآنبهرهنرخمعمولطوربه

انـواع  ازواقعـی نیازهـاي بـا متناسـب اسـالمی بانکـداري کهاستدرحالیاینگیرد،می
ايسـرمایه ومصرفینیازهايمالیتأمینبرايبانکاینگیرد،میبهرهمالیقراردادهاي

بـراي وتملیـک شرطبهاجارهمرابحه،الحسنه،چون قرضهاییراه،مدتکوتاهومقطعی
ومزارعـه مشـارکت، مضـاربه،  چـون هاییراهبلندمدت،واساسیگذاريسرمایهنیازهاي
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اسـت واقعیاقتصادازبرگرفتهکهسودنرخازبهرهنرخجايبهوکردهمعرفیرامساقات
متقاضیوبانکگذار،سپردهگروهسهمتعارفبانکداريدردیگربیان به. کندمیاستفاده

بانکـداري کـه درحـالی کنندمیعملمستقلکامالًحقوقیواقتصادينظرازتسهیالت،
.استزیانوسودتسهیمبرمبتنیاسالمی
وکالتبهبانکوشدهتلقیگذارسرمایهبه عنوانگذارانسپردهبانکداري اسالمی،در

سـودآور هـاي فعالیـت درمـالی منـابع وپولکارگیريبهو به تخصیصگذارانسرمایهاز
توجـه کننـده اسـتقراض تجـاري واحدهايکهربويبرخالف بانکداري.ورزدمیمبادرت
بـازده دارايکـه تجـاري واحدهاياسالمیبانکداريدر نظامدارند،بازدهنرخبهکمتري

بـراي ايانگیـزه امـر همـین ونـد کنمـی استفادهبیشتري نیزوجوهازهستندتريبیش
)1385،غنی آبادي(.کردخواهدایجاد آنهابیشتروبهترفعالیت

مالزيدراسالمیبانکداريساختار-2
بانکداريهايگامنخستینوشدآغاز1960دهۀازمالزيدراسالمیبانکداريپدیده

تابونـگ لمباگـا مؤسسهتأسیسزمانیعنی،1963سال درتوانمیرامالزيدراسالمی
سـفر  راهـی خواسـتند مـی کهبودمسلمانانیویژهاندازپسصندوقحقیقتدرکهحاجی

ارائـه ومطالعـه منظـور بـه تحقیـق ملیکمیته، 1981سالدر.، مشاهده کردشوندحج
ازمـالزي دراسـالمی بانکاجراییو عملیاتتأسیسهايزمینهتمامدردولتبهراهکار
دادنشـان زمینهایندرتحقیقاتوشدتأسیسعملیاتیودینیقانونی،هايجنبهجمله

ومفیـد ايپـروژه عملیـات وسودآوريلحاظازمالزي،دراسالمیبانکیکتأسیسکه
شیوهاین،1983سالدربانکداري اسالمیقانونتصویبازپسرواز ایناست.اجراقابل

اعطـاي  بـا ،1993سالازوکردآغازمالزيکشوردرراخودکاربه طور رسمیبانکداري
بتوانندمالزيکشوردربانکیمؤسساتتمامشدباعث نیزاسالمیهاي غیربانکبهمجوز

) 1391محرابـی،  (کننـد. خود ارائهمشتریانبهرااسالمیبانکداريبهمربوطمحصوالت
سهاسالمیبانکداريصنعتتوسعهمنظوربهمالزيمرکزيبانک،2004سالآوریلدر

وريافنـ ازکـارگیري بـه هـاي شیوهریسک ومدیریتسرعت،درنوآوريکلیديموضوع
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محصـوالت کارگیريبهدرسعیاسالمیهايبانکبه دنبال آن کرد و طراحیرااطالعات
خـدمات  بـه  تـوان میمالزيکشوردربانکیخدماتملهزجا.دندکرگستردهو خدماتمتنوع

شـریعت  بـر منطبقعقودمبناياعتباري برهايکارتانواعصدوروالکترونیکیبانکداري
هـاي  پولفروشوخریدانتقال،وحوالهمالزي،درغیرمسلمانانومسلمانانبهارائهجهت

خـدمات ارائهبهادار،اوراقدرگذاريسرمایهمدیریتمسافرتی،هايچکخارجی، فروش
.)2004،هاواري و همکاران(اشاره کردخاصهايشرکتبه

مالزيبانکدارينظامدراسالمیمالیتأمینهايروش-3
است دوگانهبانکدارينظاممالزي،کشوردر استفادهموردبانکینظامکاربردينظراز

معمـول قـوانین کنـار درمجـزا طوربهاسالمیبانکیقوانینواسالمیمقرراتکه در آن 
نظـام اجـراي خصـوص درمـالزي مرکـزي بانـک دالیـل برخـی از  .وجود داردبانکداري
:ازاندعبارتدوگانهبانکداري

.دهدتشکیلرابانکینظامیکتواندنمیتنهاییبهاسالمیبانکداري-1

.دارندرااستآنهامذهبیعقایدمطابقآنفعالیتکهبانکیانتخابحقمالزيمسلمانان- 2

قالبدرمالزيمردمبهتروسیعابعاددرجدیدمحصوالتارائهموجببانکینظاماین-3
.دشومیاسالمیبانکداريومتداولبانکداريمحصوالت

همـراه بـه رامالزيکشورعلمیپیشرفتهموارهبانکیخدماتومحصوالتکیفیافزایش- 4
.)1391محرابی،(داشتخواهد

مـورد مالزيدراسالمیبانکداريمؤسساتبرايچارچوبدونیزفقهیمبانینظراز
:ازاندعبارتکه گیردمیقراراستفاده

مرکزيبانکبهراالزماختیاراتکه1989سالبانکداريومالیمؤسساتقانونیکی-1
هـاي بانکنظیرمجازمؤسساتبرنظارتوتنظیمبهنسبتتادکنمیتفویضمالزي

.کنداقدامصرافیوتنزیلیمؤسساتومالیتأمینهايشرکتوخارجیتخصصی،تجاري،
تقویـت منظـور بـه مـالزي دولت.است1983مصوباسالمیبانکداريقانوندیگري-2

بحرانازناشیفزایندهفشارتحتمیالدي1997سالاواسطدرکهخودبانکینظام
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بـه اجـرا   راپـول کنتـرل همچـون فرديبهمنحصراقداماتداشت،قرارمنطقهمالی
کشـورها تمـام بـا رامـالزي معـامالت اسـاس کشورایندرپولکنترلنظامدرآورد.
.دهدمیتشکیل

مالزياسالمیبانکداريدرمنابعتجهیزهايروش-3-1
اعطـاي بـراي مـالی منـابع اسـتفاده از هـا در در نظام بانکداري اسالمی مالزي، بانک

وجـوه تمـام تواننـد مـی وزیـادي هسـتند   اختیـار متقاضیان دارايبهمختلف تسهیالت
ودهنـد قراراستفاده موردصالحدید خودبهراانداز)پسو(جاري ودیعهعقودازحاصل

.استاسالمیشریعتاصولبامالیتأمینرعایتآنهامحدودیتتنها
از نظر شکل شرعی به دو دسـته  نیاز نظام بانکداري اسالمی مالزي، منابع مالی مورد

د:شوعمده تقسیم می
.استانداز هاي جاري و پسهاي منطبق بر عقد ودیعه که شامل حسابحساب-1
.معروف هستندگذاري هاي سرمایههاي منطبق بر عقد مضاربه که به حسابحساب- 2

هپرداختمالزياسالمیبانکدارينظامدرموجودهايحسابازیکهرمعرفیبهدر اینجا 
.شودمی

اجـازه بانکبهگذارانسپردهآندروبوده ودیعهعقدبراساسحساباین:يجارحساب
از.کنـد اسـتفاده دانـد، مـی صـالح بانککهموارديدروجوهازبخشییاتمامازتادهندمی

خـود حسـاب ازباشـد الزمکـه زمـان هـر تـا دارندراحقاینگذارانسپرده،دیگرسوي
بـه آنهـا تشـویق نیـز وگـذاران سـپرده جلـب منظوربهاستمختارنیزبانک.کنندبرداشت

ــداري ــابازنگه ــاري،حس ــاسج ــومبراس ــالمیمفه ــه،اس ــالغیهب رامب
ونبودهاجباريبازدهاینلیکن ،کندپرداختآندارندگانبهجاريحساببازدهعنوانبه

.نیستايشدهتعیینپیشازنرخداراي
بـه گـذاران سـپرده آندروبـوده ودیعـه عقدبراساسحساباین:اندازپسحساب

کننداستفادهبانک،صالحدیدبهوجوه،ازبخشییاتمامازتادهندمیرااختیاراینبانک
.کندمیتضمینراشدهگذاريسپردهوجوهازبخشییاتمامبازپرداختبانکمقابلدرو
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آندارنـدگان بـه حسـاب بـازده عنـوان بهرامبالغیتواندمیبانکنیزحسابنوعایندر
.کندپرداختهبهمفهومبراساسوهاحسابنگهداريوجلبعنوانبه

مضـاربه عقـد اسـاس بـر حسابایندرگذاريسپرده:عامگذاريسرمایهحساب
بانـک .کنـد دخالـت شدهانجامگذاريسرمایهدرتواندنمیعنوانهیچبهگذارسپردهواست 

یـا مـدت میـان مـدت، کوتـاه گـذاري سرمایهدرراهاحساباینازحاصلوجوهتواندمی
براسـاس نیـز گـذاري مشـترك   این سـرمایه ازحاصلسود.کندگذاريسرمایهمدتزدرا

ناگزیرگذارانسپردهزیان،بروزصورتدرودشومیتقسیمشدهتعیینپیشازهاينسبت
مدیریتسوءیاغفلتازناشیشدهحاصلزیانآنکهمگربودخواهندآنتمامپذیرشبه 

ازکـه استالزمگذاريسپردهمیزان حداقلیکحساباین نوع افتتاحبراي.باشدبانک
خواهد رسید.  وياطالع بهاسالمیبانکداريواحدطرف

:استزیرهايویژگیدارايعامگذاريسرمایههايحساب
.هستندافتتاحقابلمشتركیاانفراديصورتبههاحساباین-1

هـاي حسـاب ازوجـه حوالـه یاچکنقد،صورتبهتواندمیحسابافتتاحبرايالزممبلغ- 2
.پذیردمیانجامحسابافتتاحوجهوصولازپسصورتهردرکهباشدجاريیااندازپس

یـا خاتمـه عملیـات ازمرحلـه هـر درکهدشویمصادرگواهیحساب،افتتاحازپس-3
.بودخواهدموردنیازحسابتمدید

مبنـا، عقـد نوعوعملنظرازحساباینویژگی:خاصگذاريسرمایههايحساب
راخـود  وجوهگذاريسرمایهقادرندگذارانسپردهواست عامگذاريسرمایهحسابشبیه 

انـواع بـراي سـود هـاي نـرخ . کننـد مشـخص خاصاقتصاديبخشیااي معینپروژهدر
اعـالم ونرخاینتعیینازپس.شودمیتعیینیافتهتحققبراساس سودهاسپردهمختلف

)بانک نگارا مالزي(.کندمیاقدامگذارانشسود سپردهمحاسبهبهنسبتشعبههرآن،

مالزياسالمیبانکداريدرمنابعتخصیصهايشور-3-2
مالی و مفاهیم موجود در نظام بانکداري اسالمی مالزي با آنچه که در تأمینابزارهاي 

د. مفاهیمی چـون  کنرود، با اندکی مسامحه، مطابقت میکار میعقود اسالمی در ایران به
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الحسـنه، سـلم   اجاره بـه شـرط تملیـک، اجـاره، قـرض     ،(بیع بثمن آجل)فروش اقساطی
بانکـداري  هبه مطابق مفاهیم موجود در نظـام (سلف)، کفالت (ضمان)، رهن، وکالت، حواله و 

)1391(محرابی .اسالمی ایران است
بـاره نیاز مشروعیت خدمات مالی اسـالمی اسـت. در ایـن    مطابقت با الزامات شرعی پیش

کامـل بـا شـرع    انطباق تا کرد ریزي مالزي سیاست مبتنی بر عقود شرعی را پایهمرکزيبانک 
هـاي مبتنـی   . سیاستشودتأمیناسالمی مالی مالی و انسجام نهادهاي صحت صورت گیرد و 

اند:بر عقود شرعی از دو جزء ساخته شده
الزامات شرعی  •
الزامات عملیاتی•

جـزء  در حالی کـه  ها و شرایط اصلی عقود شرعی تاکید دارد ویژگیبر رويجزء اول 
)بانک نگارا مالزي(.پردازددوم بر الزامات عملیاتی می

ترکیـب  سـپس  د و شـو عقود مورد استفاده در بانکداري مالزي تشـریح مـی  ،ادامهدر
.دشمورد استفاده از عقود در بانکداري مالزي تشریح خواهد 

مرابحه-3-2-1
تحت شـریعت  "فروش اعتمادي"قرارداد مرابحه در بانکداري مالزي نوعی از قرارداد 

قیمتـی  بـا دلخـواه را  وتا مـال مشـروع  کندفروشنده اتکا میاعتمادبه که خریدار است 
در عقد مرابحه، فروشـنده ملـزم   عنصر اعتماد دست آورد. در راستاي معقول و مناسب به
بعـالوه  کسـب  کـه هزینـه  اسـت قیمت فروش به خریـدار  ریز و دقیق به افشاي ساختار 

م نقـش  نهادهاي مالی اسالمی هـ حاشیه سود را در بردارد. در بستر معامله مالی اسالمی
عنـوان  بـه گیرنـد.  به عهده میعقد مرابحه در کننده مالی را تأمینساز و هم نقش معامله
که یک مال خـاص را از فروشـنده بـر مبنـاي     است ساز، نهاد مالی اسالمی موظف معامله

به مشتري بـا علنـی سـازي کامـل     را و بعد از آن مال خرید درخواست و سالیق مشتري 
یک نهـاد مـالی اسـالمی موظـف     ، به فروش برساند.حاشیه سوده بعالومال خرید هزینه
مال به نفع خویش تصاحب براي را اي که با فروشنده معامله کند و مشتري نمایندهاست 

کیـد دارد  ورت پذیرد. شریعت بر این موضوع تأصبتواند تا معامله مرابحه کند انتخاب می
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سک و خطر مربوط بـه تملـک مـال را    و هرگونه ریبه عهده بگیرد که فروشنده تملک را 
)بانک نگارا مالزي(.پیش از اجراي عقد مرابحه به عهده بگیرد

ممنـوع اسـت: طـال، نقـره،     مقابـل یکـدیگر   کاال در نوع 5مبادله اینباره این عقد در
در عقـدهاي دیگـر   عقودي اسـت کـه بـیش از سـایر     جمله از مرابحه جو. وگندم، خرما

است. عدم مصرف وجوه اعتبـاري در خریـد و فـروش کـاالي     تبدیل به وام خطر معرض 
تـر  مورد توافق، فروش کاال قبل از تحصیل آن، مصرف وجوه براي خرید کاالیی که پـیش 

هاي انحراف این عقد اسـت.  صورت صوري از زمینهخریداري شده است و انجام معامله به
)1391باباجانی و شکرخواه،(.این عقد مشابه مضاربه در بانکداري اسالمی در ایران است

کفاله (ضمان)-3-2-2
کـه  طـوري شود بـه کفاله به پیوستن مسئولیت ضامن به مسئولیت مضمون اطالق می

بـه طـور   .اسـت صورت یک مسئولیت مشترك ضـامن و مضـمون   تعهد طرف مضمون به
خالصه ماهیت عقد کفاله به صورت زیر است: 

که براي ضامن تعهدآور است.کفاله نوعی از قرارداد بیمه است -1
آوردن بیمه جهت انجام یک تعهد یا وظیفـه اسـت کـه    طبیعت و ماهیت کفاله فراهم-2

.رار یافته استقلیت طرف مضمون استوصورت مسئبه
:استتقسیم قابل هاي زیر موضوع کفاله به صورت

کفاله الدین (ضمانت دین)•
(ضمانت به تحویل عین)کفاله العین•
(دیـن الزم) یـا تعهـدآور    است اي باشد که تعهدآور تواند بدهیکفاله دین میموضوع •

صـورت تضـمین اجـراي عمـل خاصـی توسـط       تواند بـه خواهد شد. موضوع کفاله می
)بانک نگارا مالزي(. شخص مضمون باشد

مضاربه-3-2-3
دیگـر (تحـت عنـوان    طـرف  و طـرف  کننـده سـرمایه از یـک    تـأمین به توافق میـان  

هـاي  انـدازي پـروژه  جهـت راه توافـق، سـرمایه الزم   شود که از ایـن  کارآفرین) اطالق می
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هاي از پیش تعیـین شـده تقسـیم    سود حاصله بر اساس نسبتگردد وتامین میتجاري 
توانـد در جهـت عکـس نیـز     . توافق مضاربه در بانکداري بدون ربا در مـالزي مـی  شودمی

صورت پذیرد:
گذار به عنوان صاحب سرمایهکارآفرین و سپردهعنوانبانک اسالمی به.
عنـوان صـاحب   گذار و صـاحب صـنعت یـا خـدمات بـه     عنوان سپردهبانک اسالمی به

گـذار  سرمایه در مفهوم مضاربه، کل زیان متحمـل بـر خـالف سـود متوجـه سـپرده      
.(صاحب سرمایه) خواهد بود

شـده در عقـد مضـاربه در    تعیـین  در نظام بانکداري اسالمی مالزي، برخالف ضـوابط  
نظام بانکداري اسالمی ایران، تأکید خاصی بـر نـوع پـروژه تعریـف شـده وجـود نـدارد و        
کارآفرین مجاز است چه در زمینه بازرگانی و چه در زمینه صنعت وارد عقـد مضـاربه بـا    

)بانک نگارا مالزي(.گذار شودسپرده

اجاره-3-2-4
شود کـه بـه ایـن وسـیله،     کننده اطالق میتأمینکننده یا به توافق میان مشتري و عرضه

صورت مـثالً ماهانـه و براسـاس قیمـت و نـوع      پذیرد که محصول معینی را بهکننده میتأمین
کـه  اسـت  یکی از عقود شرعی اجارهدر واقع. دهدپرداخت توافقی به مشتري عرضه (تحویل) 

چیزي است.  کرایه دادن رود. اجاره در لغت به معنی کار میدر نهادهاي مالی اسالمی به
از انتفـاع  نهاد مالی اسالمی به عنوان مالـک مـال یـا حـق     ،در معامالت مالی اسالمی

اي مشـخص بـه   اي تـوافقی در دوره را در قبـال کرایـه  یا حق انتفاع از آن ، مال عین مال
کند.جر است واگذار میأمشتري که مست

استصناع-3-2-5
،نهادهـاي مـالی اسـالمی   بـین  در شـرعی  هاي رویهتقویت عنوان بخشی از اهداف به

ریزي کرده است که هدف آن فراهم بر محور شریعت پایهی رابانک نگاراي مالزي سیاست
کامـل بـا   بـراي انطبـاق   مـالی اسـالمی   صـنعت  جامع و کامل براي هاي راهنماییکردن 

اسـت کـه موضـوع عقـد پـیش از آنکـه       است. استصناع نوعی عقد فروش اسالم شریعت 
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و مشخصـات  جزییـات فـروش   بایـد  روشـود. از ایـن  وجود خارجی پیدا کند معامله مـی 
تعیین و توسط طرفین عقد استصناع توافق شود.،موضوع عقد

عقد استصناع با یـک  در قالب نهاد مالی اسالمی ،معامالت مالی اسالمیچارچوب در 
مـدنظر  براساس و مشخصات کاالیی احداث یا تولید براي مالی منابع مشتري که نیازمند 

کـاالي  احداث و تحویل کامل ،شود. این نهاد مالی ساختمیقرارداد ساخت وارد ، است 
توانـد  میپس سگیرد. مشتريبه عهده میرا به مشتري در تاریخ مقرر موضوع قرارداد را 

الزم اسـت  نهـاد مـالی اسـالمی    . معموالً اقساط پرداخت کندنقد یا به صورت ا رپرداخت 
.منعقد تا کار ساخت یا تولیـد را بـه عهـده گیـرد    واجد شرایط با یک پیمانکار را توافقی 

)بانک نگارا مالزي(

مشارکت-3-2-6
سـود آنواسـطه بهکهمعینکاروکسبدرگذاريسرمایهیاشراکتازاستعبارت

شـوند، ضرردچارکهمواقعیدرودشومیتقسیمشدهتوافقهايتنسببراساسحاصله
.بودخواهندسهیماحتمالیزیاندرخود سرمایهنسبتبهطرفدوهر

عقـد نـوع 2میانخاصیتفاوتکهرسدمینظربهيگذارسرمایهنوعاینبارابطهدر
از.باشـد نداشـته وجـود )استمرسومایراندرآنچه(حقوقیمشارکتومدنیمشارکت

ازلیکن دهد،مینشانمدنیمشارکتعقدبهراآننزدیکی،سودتقسیم نحوهطرفیک
بیشتر حقوقیمشارکتمفهومبه،سرمایهبهنسبتمحدودمسئولیتبه دلیلدیگرطرف

.استنزدیک

هبه-3-2-7
-کننده به وقف گیرنده براي تمام عمر وقـف هبه (وقف) به انتقال مالکیت مال از وقف

گیرد. این نوع عقد یک عقد خیرخواهانـه اسـت   پاداشی صورت میکننده بدون هیچگونه 
)بانک نگارا مالزي(.دهدمال را به غیر می1که توسط آن اعطا کننده (واهب)

1 Wahib
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هوعد-3-2-8
الح تعهدي اسـت  طو به اصاستدر لغت به معنی قول و به عهده گرفتن کاري هوعد

، نـه  هقـرارداد وعـد  . ماهیـت  اجرا کنددهد تا در آینده عملی را که یک طرف به دیگر می
تعهـدآور نیسـت. در   ذاتـاً  است که ايیک قول و عهد یک طرفهبلکه عقد است نه توافق 

تـا خریـد مـال را تضـمین     داردمقرر می،دهنده یا واعد یک وجه ضمانقول،ه خریدوعد
کـه واعـد در صـورت    یهـای خسـارت تواند جهت جبران برخی کند. این وجه ضمانت می

)بانک نگارا مالزي(. قرار گیرداستفاده مورد کند ایجاد میهوعداز تخلف 

تورق-3-2-9
دار) و آتـی بـه مشـتري    صورت فروش معوق (مدتبهیتورق عبارت است از اینکه مال

مـورد  شود تا نقدینگی فروخته میاًی نقدثمال به شخص ثالآن شود و سپس فروخته می
دست آید.به نیاز 

تواند یـک  صورت تورق، ماهیت تعهدآور دارد. یعنی عقد فروش نمیهر عقد فروش به
. طبیعت قرارداد فروش در عقد تورق انتقال مالکیت مال فروشنده بـه  طرفه خاتمه پذیرد

طرفین در عقد تورق فروشـنده و مشـتري در دو قـرارداد فـروش مجـزا و      مشتري است.
ف تورق خریدار در قرارداد فروش اول، همان فروشنده در و براساس تعریهستند تقل سم

قرارداد فروش دوم است. 
عقد تورق معامله شوند:درهاي ذیل نباید سرمایه

استیا تحت احداث شود اي که بناست احداث سرمایه.
دین است. ذاتاًاي که سرمایه

بیع عینه-3-2-10
و صورت پرداخت معـوق  شود که بهبیع عینه به فروش یک مال به مشتري اطالق می

یک شخص نیازمنـد کـه   .گیردبا قیمت نقدینگی کمتر از قیمت فروش معوق صورت می
اقسـاط به پول نیاز دارد، به بانک اسالمی مراجعه و یـک جـنس را از بانـک بـه صـورت      

ایـن جـنس را در   وجـه  بایست شود که مشتري می. در قرارداد ذکر میکندخریداري می
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که این قرارداد تعیین شد، بانک همـان  با اقساط معین پرداخت کند. زمانیو مدت معین 
وجـه  خرد که به مشتري فروخته بود و جنس را از مشتري به ارزش کمتري از بهایی می
کند.خرید را به طور کامل به مشتري نقداً پرداخت می

به راحتـی  رد و هم بانک خود را دریافت خواهد کموردنیازوجه در اینجا، هم مشتري 
انتقال مالکیت مال از فروشنده بـه  دهد. ماهیت عقد بیع عینهبه مشتري خود قرض می

توانـد بـه   بیع عینـه مـی  . )بانک نگارا مالزي(.مشتري در دو قرارداد مجزا و مستقل است
:انجام شودهاي زیر صورت

ز آن مالک اولیه مال را به صـورت فروشد و بعد امالک مال را به مشتري با قیمتی معوق می- 
.کندخریداري میقیمت فروش معوق از تر با قیمتی ارزانو نقد 

فروشد و مالک اولیه مال را با قیمتی معوق و صورت نقد به مشتري میمال را به،مالک-
.کندخریداري میباالتر از قیمت فروش نقد 

مالزياسالمیبانکداريدر)تسهیالتاعطاي (گذاريسرمایههايروشسایر - 3- 3
انـواع وجـوه، متقاضـیان واقتصـادي هـاي فعالیتمالیتأمینجهتفوقهايشروبرعالوه

:استزیرشرحهبمالزياسالمیبانکداريطرحدر)تسهیالتاعطاي(گذاريسرمایهي هاروش

در مالزي، براساس قوانین کنترل تملک و نگهداري سهام:گذاري در سهامسرمایه-3-3-1
:تواند سهام سایر مؤسسات را با شرایط زیر خریداري کندیک مؤسسه مالی می

درصـد ارزش سـرمایه آن   10شود ازمیزان تملک شرکتی که سهام آن خریداري می•
باالتر نباشد.

.درصد سرمایه بانک بیشتر نباشد25ها ازکل مبالغ سهام خریداري شده شرکت•

.بانک مرکزي باشدتأییدهاي مورد به شرکتسهام خریداري شده مربوط •

دلیـل اقـدام بـه خریـداري اوراق     2ها بـه بانک:گذاري دولتیخرید اوراق سرمایه-3-3-2
:  کنندمیي دولتی گذارسرمایه



1394214فصلنامه مطالعات مالی و بانکداري اسالمی، سال اول، شماره یک، تابستان

و به آنها سـود  کردهعنوان سپرده قانونی قبول دولت مالزي این اوراق را بهبه دلیل اینکهالف) 
.کنندها براي ذخایر قانونی خود از این اوراق استفاده می، بانکروایناز گیرد؛ تعلق می

گـذاري  زمانی که متقاضی تسهیالت بانکی وجود نداشته باشد از این اوراق بـراي سـرمایه  ب) 
الحسنه بـوده و بـازده آن در   قرضعقد . عقد مورد استفاده در این حالت شودمیاستفاده 

د.شوشار توسط وزارت دارایی اعالم میفواصل زمانی یکساله پس از انت

هاپروژهمالیتأمین-4
.پـذیرد مـی صـورت مشارکتومضاربهعقد2براساسطرحاینبراساسهاپروژهمالیتأمین

تسـهیالت متقاضـی طـرف وتـأمین راموردنیـاز سـرمایه  تمـام بانکمضاربه،حالتدر
ايمداخلـه هیچبانکروایناز.گیردمیعهدههبراپروژهکنترلمسؤلیتنیز )کارآفرین(

نداشـته رانظـارت اختیـار بانـک کـه نیستمعنابداناینالبته ندارد؛پروژهمدیریتدر
خسارتی اگرودشومیمشخصمذاکرهبراساس طرفدو میاندریافتیسودنسبت. باشد

.بودخواهدبانکمتوجهآنتمامشود،حاصل

هـاي نسـبت بـه پـروژه سرمایهتکمیلدردوهرکارآفرینوبانکمشارکت،حالتدر
تفـویض قابـل طرفین،میانمدیریتکنترلاختیارهمچنین،.بودخواهندسهیمتوافقی

بـا نسبتاینوکنندمیتوافقآمدهدستبهسودازخودسهمروي برطرفدوهر.است
بـه طـرفین ازیکهرزیانبروزصورتدرلیکنبود،نخواهدیکسانآنهامشارکتدرصد
.دارندمسئولیتخودسرمایهاندازه

داراییتملک-5
تملـک در.داردبسـتگی اسـتفاده مـورد اسـالمی عقدنوعبهمعموالً هاداراییتملک

داراییواقعیهزینه،مشترينیازهايارزیابیازپسبانک،اقساطیفروشبراساسدارایی
.کنـد میاعالمويبهتوافقیقیمتعنوانبهومحاسبهرابانکمدنظرسودحاشیهعالوهبهرا

اسـت آندر اینجـا  مهمنکته. بپردازدیکجایاقسطیصورتبهرابازپرداختتواندمیمشتري
ويازبهرهعنوانتحتمبلغیتوان مینبازپرداخت،درمشتريتواناییعدمصورتدرکه

کرد.  اخذ
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دروخریـداري رامشـتري تقاضايموردداراییبانکاجاره،براساسداراییتملکدر
تواناییوياگرودکنمیدریافتاجارهعنوانهبرامبلغیمعینزمانیفواصلدرآنقبال

.شوددریافتويازبهرهعنوانبهمبلغینبایدباشد،نداشتهرابازپرداخت

بازرگانیامورمالیتأمین-6
عقـود براسـاس بازرگانی،امورمالیتأمینجهتگوناگونیهايروشمالزي،کشوردر

.داردوجوداسالمی،

وکالتعقدبراساساسنادياعتبارات-6-1
کلدریافتازپسبانکسپسواعالمبانکرا به اسنادياعتباربهخودنیازمشتري

بهرااسنادوکردهاعتبارگشایشبهاقدامودیعه،، براساس عقد سپردهصورتبهکاالمبلغ
.کندمیدریافتمشتريازراخودکمیسیونوکارمزدسرانجام ودهدمیتحویلمشتري

مشارکتعقدبراساساسنادياعتبارات-6-2
شراکتسهمافزودنبانیزبانکوواریزبانکبهمشارکتعقدازراخودسهممشتري

ازپـس کنـد. سـرانجام   میواگذارمشتريبهرااسنادوکردهاعتبارگشایشبهاقدامخود
وبانـک بـین اسـت، آمـده اولیهقرارداددرکههایینسبتباشدهایجادسودکاال،فروش

.دشومیتقسیممشتري

مرابحهعقدبراساساسنادياعتبارات-6-3
بانـک وکنـد میاعالمبانکبهاسنادياعتباراتقالبدرراخودنیازمشتريروشایندر

بهـاي شـامل قیمتیباراکاالسپسوکندمیکاالخریداعتبارگشایشبهاقدامخودوجوهبا
.فروشدمیمشتريبهقسطییایکجاصورتبهسودحاشیهوکارمزدشده،تمام
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کفالتاصلبراساساسناديضمانت-6-4
ضـمانت مشـتري بهوامبرگشتیاومعینکاريانجامبرايبانک،اصلاینبراساس

دریافـت مشـتري ازودیعـه اصلبراساس میزان رامبالغیبانکمنظوراینبراي.دهدمی
گیرد.میکارمزد،خدمتمقابلدروکندمی

مرابحهاصلبراساسگردشدرسرمایهمالیتأمین- 5- 6
یـدکی، لوازمانبار،موجوديتأمینچونخودگردشدرسرمایهبهنیازمشتريکهموارديدر

راالزمخریـدهاي تاکندمیدرخواستبانکازباشدداشتهرااولیهموادیاساختهنیمکاالهاي
بانـک سـپس .دهـد انجامراکاراینکهدهدمیوکالتبانکبهبه عمل آورد یا بانکصنایع از

وفروشـد مـی مشـتري بـه اسـت سـود حاشـیه وشـده متمـا بهايشاملکهقیمتیباراکاال
مشـخص ايهرسـید سـر درتـا کندمیاعالممشتريبهشدهتوافقزماندرراآنبازپرداخت

.کندبازپرداختبهاقدام

ترکیب عقود-7
با توجه به گستردگی عقود در بانکداري اسالمی مالزي، تنهـا برخـی عقـود از قبیـل     

عنـوان مکمـل و   کاربرد گسترده دارد و سایر عقود بـه غیرهمضاربه، مشارکت، استصناع و
بـا  کارگیري هر یک از عقـود  رو در این بخش نحوه بهاز این. رودکار میتضمین کننده به

.شدارائه خواهد یکدیگر

اجراي مرابحه همراه با سایر عقود-7-1
.شودمیاجرا هقرارداد مرابحه به همراه قرارداد ضمانت و وعد

یک شودمیکه در آن خریدار متعهد کند میبه قراردادي اشاره :همرابحه با وعدتنظیم*
از . کنـد قـرارداد مرابحـه خریـداري   براسـاس  دارایی معین و مشخص را از یک فروشنده 

طـور  بـه بایسـت مـی ه. قـرارداد وعـد  اسـت هتعهد ایجاد شده براساس قرارداد وعدطرف 
.شودجداگانه، و پیش از اجراي قرارداد مرابحه انجام 

ولـی از وارد شـدن بـه    باشـد که تعهد خرید و حمل دارایی یا کـاال را داده يخریدار
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معرفـی  هعنوان مسـئول نقـض وعـد   عنوان شرایط توافق امتناع ورزد بهقرارداد مرابحه به
تحویـل دارایـی بـه    تـاخیر  هرگونه خسارت وارد شده به علت در این صورت و و شودمی

. شودپرداخت ل فروشنده باید توسط خریدار به عنوان کفی
دادها رمنظور ضمانت با سایر قراامکان دارد قرارداد مرابحه بهتنظیم مرابحه با ضمانت:*

.شودیا مفاهیم همچون کفالت، رهن، سپرده، یا بیعانه تنظیم 
امکان دارد یک وثیقه جهت ضمانت خریـد در  مرابحه از طریق کفالت:قراردادضمانت * 

. همچنین ممکن است یک وثیقه جهـت  شودفروشنده تنظیم مورد تخلف خریدار توسط
مرابحه در صـورت تخلـف توسـط    قرارداداي ضمانت پرداخت مقدار بدهی پرداخت نشده

.شودتنظیم ،خریدار
پرداخت مقـدار  بازمورد ضمانت باید براي وثیقهضمانت قرارداد مرابحه از طریق رهن:* 

تواند بـدهی  رد ضمانت در یک قرارداد مرابحه میموکار گرفته شود. وثیقهبهمعوق بدهی 
کـه  شرطیبرده شود بهکار هبعنوان وثیقهبه،ثابتگواهی سپردهنظیر بانکی مبتنی بر دارایی 

گذاري شود. (بانک نگارا مالزي)ارزشاولیه و اصلی میزان مقدار وثیقه به
ضـمانت را  بایـد یـک سـپرده   خریدار :ضمانتضمانت قرارداد مرابحه از طریق سپرده* 

وقتی خریـدار نتوانـد   چنانچه.کنار بگذاردمسئولیت و تعهد خرید دارایی مصونیت براي 
یـک ضـرر و زیـانی بـه     ) وقتی دارایـی آمـاده اسـت   (دارایی را از فروشنده تحویل بگیرد 

و را با سـپرده ضـمانت جبـران کنـد    تواند آنشود که فروشنده میفروشنده تحمیل می
به خریدار برگردانده شود. بایستی واقعی زیان ضمانت بعد از جبران سپردهاضافیبخش 
صورت بخشی از پرداخـت  تواند بهضمانت میمجرد ورود به قرارداد مرابحه، سپردهبه 

عنـوان بخشـی از   و اگـر بـه  شـود قیمت فروش مورد توافق براي قرارداد مرابحـه، تلقـی   
، باید به خریدار برگردانده شود.نشودپرداخت قیمت فروش مرابحه تلقی

اجراي مشارکت همراه با سایر عقود-7-2
است تا وثیقه فراهم کند، وثیقـه تنهـا   موظفهر طرف نامه:تنظیم مشارکت با ضمانت* 

و طـرفین  شـود  اجـر مـی  توسـط طـرفین   شروطدر صورت سوء رفتار یا تقصیر یا نقض 
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عنوان یک قرارداد مجـزا و  بهاز ضمانت . کنندیا سود را تضمین مشارکت نباید سرمایه و
بایـد  )طـرف سـوم  (دهنده و تضمینشود میبراي پوشش ضرر یا نقصان سرمایه استفاده 

هـا (شـرکا)   نباید در جایی کـه شـریک  به آن معنی که از ریسک مشارکت باشد مستقل 
کـه روي ریسـک مشـارکت    مالکیت اصلی دارند سهیم باشد و هم چنین نباید در نهادي

.داشته باشد مالک باشدو نظارت کنترل 
:  اي که به موجب آنبه گونهشود تنظیم میهمشارکت با وعدتنظیم مشارکت با وعد:*
سهمی را بخرد یا به دیگري کند تا به محض رویداد معین خاصییک طرف تعهد می-1

بفروشد.
دارایـی  کند تا به محـض واقعـه معـین خاصـی     عامل (وکیل) انتخاب شده تعهد می-2

مشارکت را بخرد یا بفروشد.
از سهم سود خود بـه نفـع   اي خاصی وقوع حادثهکند تا به محض یک طرف تعهد می-3

نظر کند.دیگر شرکا صرف

اجراي مضاربه همراه با سایر عقود-7-3
.شودمینامه،ودیعه، مشارکت، وکالت و هبه اجرا همراه ضمانتقرارداد مضاربه به

ممکن است وثیقه را از کـارآفرین بگیـرد بـه    گذارسرمایهنامه:تنظیم مضاربه با ضمانت*
شرط آنکه وثیقه به هنگام بروز خالف (تعدي) یـا غفلـت (تقصـیر) یـا تخلـف از شـرایط       

کنـد. سرمایه یـا سـود را ضـمانت نمـی    و کارآفرین شودقرارداد (مخالفه الشروط) تسویه 
مسـتقلی را بـا توجـه    نامهگذار ممکن است از کارآفرین درخواست کند تا ضمانتسرمایه

به الزامات ذیل براي شخص ثالث تنظیم کند:
و هرگونـه اتـالف یـا کـاهش     شـود مـی عنوان قراردادي جداگانه اجـرا  نامه بهضمانت-1

دهد.سرمایه را پوشش می
هیچ رابطه مالی یا شراکتی بـا مضـارب داشـته باشـد. بـه خـاطر اینکـه       ضامن نباید -2

ند.را نقد کند آنصورت اجرا گذاشتن ضمانت بتوادر
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ضمانت شخص ثالث ممکن است بـه شـکل ضـمانت عملکـرد معـامالت مضـاربه یـا        -3
ت وجه مضاربه باشد.نضما

اسـت بـر سـر    هـاي قـرارداد ممکـن    طرفتنظیم مضاربه با ودیعه، وکالت یا مشارکت:* 
عنـوان سـرمایه  تنظیم قراردادي توافق کنند که به موجب آن مقدار معینـی از وجـه بـه   

شـود مضاربه و مقدار دیگري از آن تحت عنوان قرارداد ودیعه، وکالت یا مشارکت تعیین 
هاي قرارداد بر الزامات وجه مضاربه و الزامات وجـه ودیعـه، وکالـت یـا مشـارکت      و طرف

.نظارت دارند،وطهتحت قرارداد مرب
ممکن است که هبه یا هدیه را با توجه به شروط ذیـل  کارآفرینتنظیم مضاربه با هبه:* 

گذار فراهم کند:براي سرمایه
منشأ هبه یا هدیه نباید از سرمایه مضاربه یا سهمی از سود رب المال باشد.-1
.سود آن اضافه کنـد تواند وجه هبه یا هدیه را به ضمانت سرمایه و یامضارب نمی-2

(بانک نگارا مالزي)

اجراي تورق همراه با سایر عقود-7-4
کـه مـال را از فروشـنده    بپـذیرد  توانـد  در قـرارداد تـورق، مشـتري مـی    :هتنظیم تورق با وعد* 

. وقتی مال تحت تملک فروشنده درآمد، بـه مشـتري فروختـه شـده و بعـد از آن      خریداري کند
صـورت نماینـده فـروش درآورد    به شخص ثالث بفروشد یا فروشنده را بهتواند مال را مشتري می

.به فروش برساندصورت نقدي تا مال را به شخص ثالثی به

:شودهاي زیر تنظیم تواند با قرارداد وکالت به صورتتورق میتنظیم تورق با وکالت:* 
ا مـال را از  کنـد تـ  عنـوان نماینـده خریـد تعیـین مـی     مشتري یک شخص ثالث را به-1

عنـوان نماینـده فـروش    مشتري بخرد. فروشنده همچنین همین شخص ثالـث را بـه  
تا مال را به مشتري بفروشد. مشخص 

. کنـد کند تا قـرارداد فـروش را بـا فروشـنده منعقـد      مشتري یک شخص ثالث را تعیین می- 2
مشتري منعقد کند.کند تا قرارداد فروش را با فروشنده یک شخص ثالث دیگر را تعیین می

فروشنده مشتري را یا هر شخص ثالث دیگري که براي طرفین عقد مقبـول باشـد را   -3
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کنـد تـا مـالی را از شـخص ثالـث مزبـور       عنوان نماینـده خریـد خـود تعیـین مـی     به
صورت نقد از طرف فروشنده بخرد. وقتی مال در تملک فروشنده درآمد، فروشـنده  به

فروشد. بعد از آن، مشتري مال را بـه  دار) میمعوق (مدتصورت مال را به مشتري به
فروشد.صورت نقد میشخص ثالث دیگري به

عنـوان  اي را بـه فروشد. بعد از آن مشـتري فروشـنده  مال را به مشتري می،فروشنده-4
.صورت نقد بفروشدکند تا مال را به شخص ثالث بهنماینده فروش خود تعیین می

یا هر شخص ثالث دیگري که مورد قبول هر دو طرفین عقد اسـت  مشتري ،فروشنده-5
صـورت معـوق   کند تـا مـال را بـه فروشـنده بـه     عنوان نماینده فروش تعیین میرا به

فروشد.  بفروشد. بعد از آن مشتري مال را به یک شخص ثالث به صورت نقدي می

اجراي استصناع همراه با سایر عقود-7-5
شود:میبه همراه قرارداد استصناع قراردادهاي زیر اجرا 

توانـد بـا دیگـر    منظور ضمانت، قـرارداد استصـناع مـی   بهتنظیم قرارداد استصناع با ضمانت:*
پرداخت تنظیم شود.قراردادهاي مبتنی بر شریعت یا مفاهیمی مانند کفاله، رهن و پیش

ضمانت شخص ثالث از طریـق کفالـه ممکـن    ضمانت قرارداد استصناع از طریق کفاله:* 
است همراه با یک قرارداد استصناع به منظور تضمین موارد زیر تنظیم شده باشد:

پرداخت قیمت مورد توافق از سرمایه استصناع در زمان توافق شده. -1
تحویل سرمایه استصناع مورد توافق توسط فروشنده که در مشخصات و زمان توافـق  -2

شده است.
هاي استصناع مورد توافق در مدت زمان توافق شده توسط خریدار.مایهپذیرش سر-3

فروشـنده در قـرارداد استصـناع    ضمانت قرارداد استصـناع از طریـق وثیقـه یـا رهـن:     * 
تواند سرمایه استصناع را به خریدار و یا به هر شخص ثالث دیگر رهن دهد به شرطی می

وثیقه به شرح زیـر اسـتفاده   نشده باشد.که دارایی هنوز توسط خریدار تحویل و متصرف 
شود:می
براي ضمانت پرداخت میزان بدهی از خریدار-1
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براي ضمانت تحویل سرمایه استصناع توسط فروشنده-2
این حالت استصـناع مـوازي بایـد از دو قـرارداد     درقرارداد استصناع به صورت موازي:* 

فروشـنده  شـبیه بـه استصـناع،   یا مشخصاتب.استصناع جدا و مستقل تشکیل شده باشد
توسـط شـخص ثالـث    بر سـاخت و سـاز و تولیـد    ناظر عنوان عامل تواند خریدار را بهمی

مشخصات توافق مطابقت کـرده و  با استصناع تعیین کند و اطمینان حاصل شود که دارایی 
در زمان توافق شده تحویل داده شده است.

تواند درخواسـت کنـد   فروشنده میکه خریدار منصوب شخص ثالث شده است،درصورتی
فروشـنده در هـر قـرارداد استصـناع بایـد      .که خریدار عملکرد شخص ثالـث را تضـمین کنـد   

به خریدار را ارائه دهد و خریـدار در هـر قـرارداد استصـناع بایـد      هاي استصناع مربوطسرمایه
قیمت مورد توافق سرمایه استصناع به فروشنده را پرداخت کند.

م هبه با قرارداد فروشتنظی-7-6
رود و در کشورمان کـاربرد  کار میکه در بانکداري مالزي بهاستهبه یکی از عقودي 

همـراه عقـود دیگـري مـورد     چندانی ندارد. اجراي قرارداد هبه در بانکـداري مـالزي، بـه   
گیرد.استفاده قرار می

همراه قـرارداد فـروش   قرارداد هبه ممکن است بهقرارداد هبه به همراه قرارداد فروش:* 
ممکـن اسـت هبـه بـه     فروش براي مبادله کاال، خدمات یا اموالقرارداد در . تنظیم شود

. شود شکل تخفیف در قیمت خریدار ارائه 
هاي سلم و استصناع، خریدار ممکن است هبه را به فروشنده ارائه کنـد  دتحت قراردا

دهد.که سرمایه را سر موقع تحویل می
صورت هبه باید داراي شرایط زیر باشد:  در اینه همراه قرارداد مضاربه:تنظیم هبه ب* 
.هبه باید بر اساس نظر صاحب سرمایه باشد-1
.مضاربه باشدهبه نباید بر اساس سرمایه-2
موکــل ممکــن اســت یــک هبــه مشــروط را تنظــیم هبــه بــه همــراه قــرارداد وکالــت:*
عنوان هزینه تشویق عملکرد به وکیل براي عملی مانند دریافت سودي بـیش از آنچـه   به
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پرداخـت کنـد. میـزان    ،وکالت از پیش تعیین شدهکه مدنظر بوده است، عالوه بر هزینه
باشد.تواند براساس درصدي از سود مطلوب یا یک مقدار مطلقتشویقی می

گیرينتیجهبندي و جمع-8
پیشـرفت  به هاي اخیر رشد سریع تکنولوژي در سالبا همزمان مالزينظام بانکداري 

بانکـداري صـنعت مراحل اولیه،در. احساس نیاز کرده است،و نوآوري در بانکداري خود
بـر  بـانکی نیازهـاي بـراي رفـع  مسـلمانان میاندرايجایگاه ویژهتوانست ابتدا اسالمی
بـا اسـالمی بانکـداري خـدمات ومحصوالت،اکنونهم. کسب کندشریعتاصولاساس
مناسـب جـایگزین عنوانبهغیرمسلمانانهمچنینومیان مسلماناندرايگستردهاقبال 

گیـري  شکلزماناز.مواجه شده استجهانیمالینظاممتعارف درو خدماتمحصوالت
پذیرفتـه هـا  مالزیاییتوسطخوبیبهاسالمیبانکداريمحصوالتدر مالزي ، صنعتاین

تأمینوهاهسپردکلمیزانافزایشدرتوانمیراآنهاينشانهاي که به گونهاست،شده
. تنـوع  کـرد مشـاهده غیرمسلمانومسلمانمشتریاناصول اسالمی توسطبراساسمالی
دهنـده میـزان موفقیـت    هاي تجهیز و تخصیص منـابع در بانکـداري مـالزي نشـان    شیوه

خـدمات  بـه  که اکثر نیازهاي مالی مشتریان طوريبهاستکشور در آناسالمی بانکداري 
هـاي نظـارتی   منظـا ،طراحی شدهکنار تنوع عقود مالزي در . در شودپاسخ داده میمالی 
سـازي  فرهنگهاي مناسب سیاستبراي اسالمی کردن بانکداري مالزي به همراه يموثر

اسـت  شـده  اذ بانکداري اسالمی اتخراد جامعه به تمایل افافزایش مندسازي و هبراي عالق
بانکداري اسالمی در مالزي به شمار آورد.  موفقیتتوان آنها را در زمره عوامل موثر در میکه 
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