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2لیال محرابی
  

  

  چکیده

به بازارهاي سرمایه اسالمی   عظیمی در زمینه بانکداري اسالمی و همچنین  هاي پتانسیل کشور مالزي با داشتن

هاي کشور مالزي  بوده و طی سالیان اخیر بانککامال استوار و پررونق   »بانکداري و مالیه اسالمیکانون «عنوان 

بانکداري اسالمی نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمان  هاي نوین اند با ارائه روش توانسته

است پس از ارایه گزارش آماري از ساختار اقتصادي و  سعی شده گزارش تحقیقاتیرو، در این  از این ایفا نمایند.

نده خدمات هاي کلیدي کشور مالزي، به معرفی نظام بانکداري اسالمی در مالزي، نهادهاي مالی ارائه ده شاخص

بانکداري اسالمی در مالزي پرداخته  نظام یافتگی ) توسعه4تا  1بانکداري اسالمی و توضیح مراحل مختلف (فاز 

سیاستها و اصول حسابداري در موسسات مالی اسالمی  مالزي و همچنین. سپس قوانین و مقررات موجود در شود

 (روش هاي تجهیز و تخصیص منابع) برداري ي مورد بهرهابزارهامورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان، 

 ، سرمایه،بانکداري اسالمی مالزي از نظر سودآوري، نقدینگی نظامعملکرد  معرفی و در بانکداري اسالمی مالزي

 نظاموامهاي اعطایی به تفکیک عقود اسالمی در  سهمها، تسهیالت و همچنین  ها، سپرده سهم و ارزش دارایی

مورد بررسی و ارزیابی قرار  ،2012پایان نیمه اول سال تا  2008 هاي سال طیبانکداري اسالمی کشور مالزي 

  .است گرفته

  بانکداري اسالمی، ابزارهاي مالی، عملکرد مالی.، مالزي کلمات کلیدي:

 JEL: G21 ،Z12،O53، N45بندي طبقه

                                                             
  .پژوهشی، گروه بانکداري اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی کارشناس ارشد ٢

 L.mehrabi@mbri.ac.ir پست الکترونیک:
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 مقدمه .1
نمایند  کشورهاي اسالمی و کشورهاي غربی، بسیاري از بانکها تالش میهمزمان با رشد بازار اقتصاد اسالمی در 

خدمات مالی و اقتصادي خود را با موازین شریعت اسالم همسان کنند تا عالوه بر جذب مشتریان بیشتر بتوانند 

به منظور  به موازات افزایش درخواست بانکهارو،  از این حال رشد را به خود اختصاص دهند. سهمی از این بازار در

یابد و این امر  پیوستن به بازار مالی در حال توسعه اسالمی، بانکداري اسالمی نیز در سراسر جهان گسترش می

 در این میان، کشور مالزي با داشتن استفاده از تسهیالت بانکی و قوانین مالی شرع اسالم را آسان کرده است.

بانکداري کانون «به عنوان بازارهاي سرمایه اسالمی   همچنینعظیمی در زمینه بانکداري اسالمی و   هاي پتانسیل

اند با ارائه  هاي کشور مالزي توانسته بوده و طی سالیان اخیر بانککامال استوار و پررونق   »و مالیه اسالمی

  هاي نوین بانکداري اسالمی نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمان ایفا نمایند. روش

هاي  است پس از ارایه گزارش آماري از ساختار اقتصادي و شاخص سعی شده گزارش تحقیقاتیرو، در این  از این

کلیدي کشور مالزي، به معرفی نظام بانکداري اسالمی در مالزي، نهادهاي مالی ارائه دهنده خدمات بانکداري 

. سپس شوداسالمی در مالزي پرداخته بانکداري  نظام یافتگی ) توسعه4تا  1اسالمی و توضیح مراحل مختلف (فاز 

سیاستها و اصول حسابداري در موسسات مالی اسالمی مورد بحث  مالزي و همچنینقوانین و مقررات موجود در 

در  (روش هاي تجهیز و تخصیص منابع) برداري ابزارهاي مورد بهرهو بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان، 

سهم  ، سرمایه،بانکداري اسالمی مالزي از نظر سودآوري، نقدینگی نظامرد عملک معرفی و بانکداري اسالمی مالزي

بانکداري  نظاموامهاي اعطایی به تفکیک عقود اسالمی در  سهمها، تسهیالت و همچنین  ها، سپرده و ارزش دارایی

  .است گرفتهمورد بررسی و ارزیابی قرار  ،2012پایان نیمه اول سال تا  2008 هاي سال طیاسالمی کشور مالزي 

   

  هاي اقتصادي و تجاري کشور مالزي . بررسی شاخص2

  

  اقتصادي کشور  - . مروري بر عمده شاخص هاي تجاري2-1

با  2011در سال گردد. این کشور  هاي اقتصادي جنوب شرق آسیا قلمداد می نظامکشور مالزي یکی از موفق ترین 

درصدي تولید ناخالص  7کیلومتر مربع داراي رشد بیش از  330000میلیون نفر و مساحتی در حدود  28جمعیتی حدود 

گذاري در کشورهاي دیگر را دارا بوده و عالوه بر داد  باشد. بسیاري از شرکتها و افراد توانمند مالزي، آمادگی سرمایه ملی می

رو، اقتصاد شکوفاي  باشد. از این وژه هاي بزرگ نیز امکان پذیر میو ستد کاال و خدمات با مالزي، جذب سرمایه گذار براي پر

 نیمی ازمالزي زمینه بسیار مناسبی را براي همکاریهاي اقتصادي با آن کشور فراهم نموده است. با توجه به اینکه بیش از 

اختیار بسیاري از کشورهاي مردم مالزي مسلمان بوده و عالقه خاصی به همکاري با تجار کشورمان دارند که این مزیت در 

  دیگر نمی باشد ولیکن باید از این ویژگی مهم، حداکثر بهره برداري را نمود.
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هاي اقتصادي کشور مالزي به تفکیک اطالعات جمعیت و نیروي انسانی، تولید ناخالص  ، عمده شاخص1در جدول 

دست آمده از بانک جهانی و صندوق  و اطالعات به است. بر مبناي آمار شده داخلی و آمارهاي اقتصادي و بخش خارجی آورده

این در حالی است که در  میلیارد دالر افزایش یافته است. 130به  2011در سال  کشور مالزيذخایر ارزي بین المللی پول، 

 5/55، 2009هاي خارجی دولت در سال  است. از سوي دیگر بدهی میلیارد دالر بوده 90این رقم در حدود  2009سال 

درصد کاهش یافته است. با توجه به آمار موجود،  53) به 2012درصد تولید ناخالص داخلی بوده که این رقم در سال جاري(

را  واردات و ارزش میلیارد دالر  210رقمی در حدود  2010مالزي را  در سال صندوق بین المللی پول ارزش صادرات 

. در میان کشورهاي مختلف، سنگاپور از شرکاي عمده صادراتی و ارداتی نموده استمیلیارد دالر اعالم  156 چیزي در حدود

  رود.  شمار می کشور مالزي و امریکا، چین، ژاپن و تایلند از دیگر شرکاي تجاري به

که عبارت از دریافتی خالص ناشی از تفاضل درآمد فروش کاالها و خدمات تولید شده جاري  مالزيتراز حساب جاري 

باشد.  میلیارد دالر می 33، 2011 به خارج و پرداختیهاي مربوط به خرید کاال و خدمات تولید شده خارجی است، براي سال

هاي انجام شده در آن  از سرمایه گذاري صددر 60گذاري در دست دارد،  کشور مالزي تجربه گرانبهایی در خصوص سرمایه

در کشور مالزي جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی کشور توسط کشورهاي خارجی صورت گرفته است از این رو، میزان 

به کشور با  FDIطوریکه جریانات ورودي  است، به با توجه به ویژگی خاص موجود از روند افزایشی قایل توجهی برخوردار بوده

 2009در سال  است. کشور مالزي رسیده 2010میلیون دالر در سال  9103به  2009در سال  1430دالر افزایش از  8000

طوریکه  میلیارد دالر رسیده، به 306این رقم به  2011در سال دالر تولید ناخالص داخلی کسب کرد و  میلیارد 207میالدي 

است. نرخ رشد اقتصادي نیز در سال  برتر اقتصادي تبدیل شدهکشور برتر جهان به بیست و یکمین قدرت  142در میان 

  درصد برسد. 58/0از کل جهان به  سرانه GDPسهم  2015سال در است  بینی شده درصد بوده و پیش 4/4 ،2012

سرانه تولید  درصد رسیده است. 3درصد به  6/0روند افزایشی داشته و از  2012تا  2009هاي  نرخ تورم مالزي طی سال

است. بر اساس  هدالر رسید 16186به  نسبت به سال ماقبل خود دالر افزایش 2500با  2010در سال  نیزاخالص داخلی ن

درصد  4حدود  2012براي سال که  بودهمواجه با کسري بودجه  2012تا  2009هاي  گزارش بانک جهانی، مالزي طی سال

هاي مختلف اقتصادي از تولید ناخالص داخلی، بخش  ر سهم بخشاز نظ است. بینی شده پیش تولید ناخالص داخلی این کشور

هاي بعدي قرار  درصد  باالترین نسبت و بخش صنعت و کشاورزي به ترتیب در رتبه 48خدمات با سهمی در حدود 

  گیرند.  می

  

  

  : عمده شاخص هاي اقتصادي و تجاري کشور مالزي1جدول
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  2012                    2011       2010                      2009جمعیت و نیروي انسانی                                               

              (میلیون نفر) کل جمعیت

  نرخ رشد جمعیت 

  جمعیت روستایی 

  امید به زندگی

  متوسط سن جمعیت

  نسبت با سوادي

  نرخ بیکاري

  1نابرابري توزیع ثروت (ضریب جینی)

  دالر در روز) 2فقر(درصد جمعیت با درآمد کمتر از 

5/26   

  درصد 7/1

  درصد 3/71

  سال 74

  سال 25

  درصد 92

                   درصد 7/3

2/46  

  درصد 8/7

3/28 *  

  

  

  

  

  

4/3  

                  7/30 )2015(**  

  

  

  

  

  

  *درصد 1/3          درصد 2/3

 

  

  درصد 3/2

GDP و آمارهاي اقتصادي  

   نرخ تورم

  )GDPتولید ناخالص داخلی (

GDP سرانه  

  GDP رشد 

  سرانه از کل جهان GDP سهم 

  GDP هاي مختلف از  سهم بخش

  کشاورزي    

  صنعت     

  خدمات    

  

  )GDPهاي دولت (درصدي از  بدهی

  )GDPکسري بودجه دولت ( درصدي از 

  درصد 6/0

  میلیارد دالر 207

  دالر 13518

  درصد  - 7/1

  درصد 51/0

  

  

  

  

  درصد 4/55

 درصد - 5/5

  درصد   7/1

  میلیارد دالر 248

 *دالر 16186

  درصد 2/7

 درصد 56/0

 
 

  

  

  

  درصد 9/52

 درصد - 7/3

   *درصد 7/2درصد            2/3

  *میلیارد دالر 306 

  

  *درصد 4/4درصد            1/5 

  **)2015درصد ( 58/0  

 

  درصد 2/10

  درصد 1/42

  *درصد 8/47

  *درصد 1/53درصد          6/52

 **درصد -3/4    *     درصد - 1/5

  بخش خارجی

  تراز حساب جاري

  )GDP(درصدي از  تراز حساب جاري

  )GDPتراز مالی (درصدي از 

  صادرات کاال (فوب)

  واردات کاال (فوب)

 GDPنسبت صادرات به 

  GDPنسبت واردات به 

 خارجیسرمایه گذاري مستقیم 

  جریان به داخل کشور

  جریان به خارج کشور

  

  میلیارد دالر 5/33

  درصد 16

  درصد - 5/9

  میلیارد دالر 7/197

  

  

  درصد 92

  

  میلیون دالر 1430

  میلیون دالر 7930

  

  میلیارد دالر 1/32

  درصد 7/14

  درصد - 9/5

  *میلیارد دالر 3/210

  *میلیارد دالر 2/156

  درصد 3/97

  

  

  

  

  

  

  

  دالرمیلیون  9103

  میلیون دالر 13329

  
  

  *میلیارد دالر  1/33

  *درصد 8/10



 
 

 
 

11 

 

  * تخمین  ** پیش بینی

  نابرابري مطلق = 100= برابري کامل ، 0 . 1

  IMF، http://www.gfmag.com. Global Financeمنابع: 

 

  عمده کاالهاي صادراتی (سهم از کل)

  ماشین آالت، تجهیزات، الکترونیک

  تولیدات معدنی

  روغن حیوانی و گیاهی

  الستیک و پالستیک

  تولیدات شیمیایی

  

  عمده کاالهاي وارداتی (سهم از کل)

  ماشین آالت، تجهیزات، الکترونیک

  تولیدات معدنی

  فلزات پایه و اقالم وابسته به آن

  الستیک و پالستیک

  تولیدات شیمیایی

  

  عمده شرکاي صادراتی (سهم از کل)

  سنگاپور

  ایاالت متحده آمریکا

  چین 

  ژاپن 

  تایلند

  عمده شرکاي وارداتی (سهم از کل)

  سنگاپور

  چین 

  ژاپن 

  ایاالت متحده آمریکا

  تایلند

  

  ذخیره ارز خارجی

  نرخ دالر آمریکا در بازار بین بانکی متوسط

 )(دالر: رینگیت

 142درجه رقابت پذیري جهانی(در میان 

  کشور برتر)

 درجه آزادي اقتصادي

 
  درصد 48

  درصد 5/14

  درصد 1/6

  درصد 9/5

  درصد 6/4

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درصد 7/48

  درصد 4/9

  درصد 4/10

  درصد 4/4

 درصد 7/5
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  درصد 3/16

  درصد 13

  درصد 6/12

  درصد 7/9

  درصد 2/4
  

  

  

  

  

  درصد 9/21

  درصد 8/12

  درصد 9/9

  درصد 9/7

  درصد 7/5

 
  میلیون دالر 90200

52/3  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  میلیون دالر 92900

35/3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  میلیون دالر 130978

3  

  

21  

  

59  

 



 
 

 
 

12 

 

  . نقاط قوت و ضعف تجاري و اقتصادي کشور مالزي 2-2

  در ادامه به معرفی کلی نقاط قوت و ضعف می پردازیم. 

 نقاط قوت عبارتند از:

 از آ سه آن) وجود ارتباطات بین المللی و تجاري قوي و مناسب (به عنوان عضوي 

 )رقمی) موثر نسبت حساب جاري به 2مازادGDP  2009و پایداري آن تا سال  2003از سال 

  فراوانی در ذخیره ارز خارجی 

 مدیریت مناسب بدهی هاي خارجی 

 استحکام و پایداري بخش بانکی 

 

 نقاط ضعف عبارتند از:

  افزایش ناکانی هاي ناشی از سیاست وجود نژادهاي مختلف(متعصب) و فراوانی در اعتقادات، مذهب و

 هاي بومی مالزي

  انگیزه هاي مالی باعث ایجاد کسري عمیق در کل تعادل بودجه بخش دولتی گردید2009در سال ، 

  نفوذ و دخالت دولت در تنظیم مقررات و قوانیت اقتصادي همچنان به عنوان موضوع چالش برانگیز باقی

 مانده است.

  کشور. ریسک هاي کلیدي 2-3

 توان تحت تأثیر موارد زیر در نظر گرفت: هاي کلیدي کشور مالزي را می ریسک

 افزایش اوج رکود بازار در اثر ورشکستگی کشور 

 آسیب پذیري نسبت به نوسانات قیمت نفت جهانی 

 ناپایداري سیاسی به عنوان یک ریسک میان مدت 

مقایسه آن با کشورهاي با درجه متوسط ریسک و  کشور مالزي و ریسک اقتصادي و سیاسیبندي  ، به رتبه2جدول 

 پذیري در پنج درجه کشورهاي جهان از نظر ریسککشورهایی از جمله سنگاپور، تایوان و شیلی پرداخته است. 

AA,A,BB,B,C,D گیرند که  قرار میAA  کمترین ریسک پذیري وD دهد و  بیشترین ریسک پذیري را نشان می

از سوي کشور مالزي  ریسک اقتصاديبندي  . در درجهباشد میو داراي ریسک کم  Aبندي  در این درجه مالزيجایگاه 

دهد که مالزي در  ها نشان می . بررسیحاکی از کمترین ریسک استE1 و مقیاس  حاکی از باالترین ریسک E6مقیاس 
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است. از نظر  و در مقایسه با سایر کشورها نیز در سطح متعادلی قرار گرفته E2ریسک سیستماتیک اقتصادي در مرتبه 

بندي ریسک سیاسی نیز کشور مالزي در میان سایر کشورهاي مورد بررسی در رتبه خوبی قرار دارد و تنها سنگاپور و  رتبه

 1، سیاست و سایر موارد بین بندي اقتصاد کالن مالزي از نظر ساختار شیلی ریسک کمتري نسبت به مالزي دارند. رتبه

پذیري کشور مالزي و وضعیت مناسب آن در  بندي شده و بررسی حاکی از بهبود درجه ریسک (بدترین) طبقه 6(بهترین) تا 

طور کلی مالزي داراي کمترین ریسک از نظر قابلیت تبدیل پول و انتقال خارجی،  باشد. به مقایسه با کشورهاي دیگر می

  باشد.    پذیري و داراي ریسک ادواري قابل قبول می و محیط تجاري، کمترین ریسک آسیبترین فعالیت  قوي

  ها درمالزي و کشورهاي مختلف : ارزیابی و مقایسه ریسک2جدول

  .ریسک) می باشد باالترین(+P4,P3-,P3+,P2-,P2، (پایین ترین ریسک)P1 رتبه بندي ریسک سیاسی بر اساس مقیاس

  (باالترین ریسک) می باشد. E5,E4,E3,E2، (پایین ترین ریسک) E1 رتبه بندي ریسک اقتصادي بر اساس مقیاس

  (باالترین ریسک) می باشد. ME6,ME5,ME4,ME3,ME2، (پایین ترین ریسک) ME1بر اساس مقیاس  رتبه بندي اقتصاد کالن

  (بدترین) طبقه بندي شده است. 6(بهترین) تا  1اساس مقیاس  اجزاي تشکیل دهنده ارزیابی اقتصاد کالن بر

  (بدترین) می باشد. SBE6, SBE5, SBE4, SBE3, SBE2(بهترین)، SBE1 بر اساس مقیاس محیط  تجاري ساختاري رتبه بندي 

  .بیشترین ریسک  کشور) Dکمترین و  AAمی باشد. ( AA,A,BB,B,C,Dطبقه بندي ریسک کشور بر اساس مقیاس 

Source: Euler Hermes Country Risk Unit 

  مالزي  معیارها

پیشین                حال

کشورهایی با 

  )Aدرجه متوسط(
  شیلی         تایوان          سنگاپور 

  سیاسی:ریسک سیستماتیک 

  ریسک سیستماتیک اقتصادي:

  ) از نظر:(MEرتبه بندي اقتصاد کالن   

  ساختار

  سیاست

  قابل وصول بودن

  خارجی شوندگینقد

  )SBE( ساختاري يرتبه بندي  محیط  تجار   

P2+         P2+ 

E2             E2  

ME2      ME2  

  

٣/٢          ٣/٢  

٢/٢          ٣/٤  

٣/١          ٣/١  

٧/١          ٨/٢  
  

SBE2   SBE2  

P2+  

E2  

ME2  

  

٣/٣  

٢/٢  

٣/١  

٥/٢  

  

SBE2  

  

P1              P2+               P1  

E2              E2               E2  

ME2         ME2          ME2  

  

٤                ٤              ٣/٣  

٨/٢            ٩/١             ٨/٣  

١                 ١             ٣/١  

٨/٣              ٨/٢            ٣/٢  

  

SBE1       SBE2         SBE1  

  A               A    A                  A                A  طبقه بندي ریسک کشور
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  . تاریخچه و روند توسعه یافتگی سیستم بانکداري اسالمی در مالزي3

  

  . مقدمه 3-1

  

اکثر  و در دارد سال 30 حدود در قدمتی بخش بانکداري اسالمی یکی از روبه رشد ترین بخش هاي صنعت بانکداري است. این

 اما است بانکداري متعارف شبیه کلی طور به سیستم دارد. این خاصی جایگاه گریزانند، بهره از که افرادي میان در اسالمی کشورهاي

 اسالمی اصول و براساس مقررات آن سود و است استوار بانک و گیرنده وام میان زیان و سود تسهیم پایه بر و ندارد جایی آن در بهره

اي هستند و نظام بانکداري در مالزي  هاي خود داراي جایگاه ویژه اراییدر سیستم مالی مالزي بانکها به لحاظ باال بودن سطح د .باشد می

، در میان کشورهاي آسیایی حوزه 3هاي مالزي است با حمایت انجمن بانک سازي توانسته با بیش از یک دهه فعالیت در مسیر خصوصی

هاي این کشور و  با هدف تثبیت و استقرار یک نظم عملیاتی واحد بین بانک 1973نماید. این انجمن در نوامبر  اقیانوس آرام، اعتبار کسب

  تاسیس گردید. 4با مشارکت و همکاري مستقیم بانک مرکزي مالزي

توان در سال  ا میهاي بانکداري اسالمی در مالزي ر آغاز گردید و نخستین نشانه 1960پدیده بانکداري اسالمی در مالزي از دهۀ 

خواستند راهی سفر  انداز ویژه مسلمانانی بود که می ـ که در حقیقت صندوق پس 5، یعنی زمان تأسیس مؤسسه لمباگا تابونگ حاجی1963

هاي تأسیس و  به منظور مطالعه و ارائه راهکار به دولت در تمام زمینه 6، کمیته ملی تحقیق1981حج شوند ـ ردیابی کرد. در سال 

هاي قانونی، دینی و عملیاتی تأسیس گردید و تحقیقات در این زمینه نشان داد که  یات اجرایی بانک اسالمی در مالزي از جمله جنبهعمل

اي مفید و قابل اجرا است. لذا پس از تصویب قانون بانکداري  آوري و عملیات پروژه تأسیس یک بانک اسالمی در مالزي، از لحاظ سود

هاي  ، با دادن مجوز به بانک1993، این شیوه از بانکداري رسماً کار خود را در کشور مالزي آغاز نمود و از سال 1983اسالمی در سال 

غیر اسالمی نیز موجب گردید، تمام موسسات بانکی در کشور مالزي بتوانند محصوالت مربوط به بانکداري اسالمی را به مشتریان خود 

   ارائه نمایند.

  

  ري اسالمی در مالزي. ساختار بانکدا3-2

  
که  طوري شود. به سیستم بانکداري دوگانه نامیده میاز نظر کاربردي نظام بانکی مورد استفاده توسط موسسات بانکی کشور مالزي، 

فرصتی  دوگانگی در سیستم بانکی این کشور،مقررات اسالمی و قوانین بانکی به طور مجزا در کنار قوانین معمول بانکداري حاکم است. 

دانند انتخاب کنند. اهم دالیلی  تر می سازد تا با مقایسه خدمات بانکی در هر دو سیستم، آنچه را مناسب را براي مشتریان بانکی فراهم می

  که توسط نگارا بانک در خصوص اجراي سیستم بانکداري دوگانه مطرح گردیده به شرح زیر است:

  یک نظام بانکداري را تشکیل دهد. تواند داري اسالمی به تنهایی نمی ـ بانک1

  ـ مسلمانان مالزي حق انتخاب بانکی که فعالیت آن مطابق عقاید مذهبی آنها است را دارند.2

                                                             
3- Association of Banks in Malaysia 
4- Bank Negara Malaysia (Central Bank of Malaysia) 
5- Lembaga Tabung Haji (LTH) 
6- National Steering Committee 
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تر به مردم مالزي در قالب دو شکل، محصوالت بانکداري متداول و  ـ این سیستم باعث ارائه محصوالت جدید در ابعاد وسیع3

  گردد. بانکداري اسالمی می

  زایش کیفی محصوالت و خدمات بانکی همواره پیشرفت علمی کشور مالزي را به همراه خواهد داشت.ـ اف4

در این زمینه یک نظام بانکداري اسالمی براي استحکام خود به مانند سایر نظامهاي بانکی، نیازمند چند شرط ضروري زیر می 

  باشد:

عالوه، ساختار  بناي ساختاري مالی گسترده. به ـ زیر3و وسیع خدمات،  ـ عرضه گسترده2ـ تعداد مشتریان جهانی و شعبات بانکها،1

  هاي اقتصادیـ اجتماعی اسالمی، سازگار باشد. بایستی هم از لحاظ ظاهر و هم مفهوم با ارزش نظام بانکداري اسالمی می

گیرد. یکی قانون موسسات  رار میاز نظر مبانی فقهی نیز دو چارچوب براي موسسات بانکداري اسالمی در مالزي مورد استفاده ق

نماید تا نسبت به تنظیم و نظارت بر موسسات مجاز  که اختیارات الزم را به بانک مرکزي مالزي تفویض می 1989مالی و بانکداري سال 

نکداري مین مالی و موسسات تنزیلی و صرافی اقدام نماید و دیگري قانون باتجاري، تخصصی، خارجی و شرکتهاي تأنظیر بانکهاي 

  است. 1983اسالمی مصوبه 

بانک خارجی  13است بطوریکه حدود  توجه قابل خارجی کامالً بانکهاي شعب مشارکت مالزي بانکی و پولی مقررات و قوانین در

 خدمات کلیه بر عالوه مقررات طبق بر مالزي نیز تجاري کنند. بانکهاي هاي مالزي در این کشور فعالیت می زیر پوشش انجمن بانک

سرمایه  براي را خود سرمایه از درصد 50 تا مجازند ارزي، معامالت نیز و چک و پرداخت صدور با مرتبط خدمات از اعم بانکی رایج

 .است ماه 1 از کمتر سپرده هاي پذیرش عدم آنها محدودیت تنها البته و داده اختصاص و خصوصی دولتی شرکتهاي در گذاري

 تأمین پذیره نویسی، امر به سرمایه بازار در بانکها این هستند. فعال سرمایه بازار در هم و پول بازار در کشور هم این تجاري بانکهاي

 .هستند مشغول نیز...) و تحصیلی بورسهاي (اعطاي آموزشی و فرهنگی امور حتی و مالی شرکتها، سرمایه گذاریهاي مالی

 مجاز به مذکور شرکتهاي .بپذیرند را بیشتر یا ماه سه مدت براي سپرده هاي تا هستند مجاز نیز مالزي در فعال مالی شرکتهاي

  است. بلندمدت عمدتاً نیز آنها وامهاي و باشند داشته ارزي معامالت توانند نمی و نبوده دیداري هاي سپرده قبول

 مالی منطقه بحران از ناشی فزاینده فشار تحت میالدي 1997سال  اواسط در که خود بانکی سیستم تقویت منظور به مالزي دولت

 و است نظامی آزاد کشور این در پول کنترل نظام واقع در کرد. عملیاتی را پول کنترل همچون فردي به منحصر اقدامات داشت، قرار

 گذاري سرمایه با ارتباط مستقیمی که کشور این در پول کنترل اصلی مقررات .دهد می تشکیل کشورها تمام با را مالزي معامالت اساس

 :از است عبارت دارد خارجی

 صادرات عواید اخذ -

 کشور از خارج به پول ارسال -

 غیرمقیم افراد استقراض از -

  بهادار اوراق با گذاري سرمایه یا و مستقیم گذاري سرمایه -

اسالمی ایجاد نموده است که بر اساس  7عالوه بر موارد فوق، بانک مرکزي مالزي یک سیستم تسویه(نقل و انتقال) چک بین بانکی

است. بطوریکه مراحل  دهندة خدمات بانکداري اسالمی بر اساس این سیستم در نظر گرفته هاي ارائه آن یک مدیریت جداگانه، براي بانک

                                                             
7  - Interbank Cheque- clearing system 
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زایش دقت یکپارچه باشد. عالوه بر آن بانک مرکزي، با هدف اف نقل و انتقاالت، قوانین و مقررات آن همگی بر اساس اصل مضاربه می

عنوان باالترین نهاد براي   را به 8ها و نهادهاي مالی، شوراي ملی مشورتی بانکداري اسالمی نمودن تفسیرها از قوانین شریعت بین بانک

  تأسیس کرد.  1997نظارت بر بانکداري اسالمی مالزي در اول می 

بانکداري اسالمی سه مورد کلیدي نوآوري در سرعت، مدیریت ریسک ، بانک مرکزي به منظور توسعه صنعت 2004در آوریل سال 

کارگیري محصوالت متنوع و  هاي اسالمی سعی در به آوري اطالعات را طراحی نمود و به دنبال آن بانک کارگیري از فن هاي به و شیوه

هاي اعتباري  ري الکترونیکی و صدور انواع کارتخدمات گسترده نمودند. از جمله خدمات بانکی در کشور مالزي عبارتند از: خدمات بانکدا

هاي خارجی،  مسلمانان در مالزي، حواله و انتقال، خرید و فروش پول بر مبناي عقود منطبق بر شریعت جهت ارایه به مسلمانان و غیر

  هاي خاص. گذاري در اوراق بهادار، ارائه خدمات به شرکت هاي مسافرتی، مدیریت سرمایه فروش چک

نه خدمات بانکداري الکترونیکی، بانک اسالمی برهاد مالزي به عنوان بزرگترین بانک مالزي، اقدام به صدور انواع کارت در زمی

هاي اعتباري بر مبناي عقود  نموده است. این کارت 2002از سال  11و مسترکارت کالسیک 10، مسترکارت طالیی(KBI) 9اعتباري

باشند و به  به طور کامل به دور می 12ها از هر گونه ربا که این کارت طوري شود. به لزي ارائه میمسلمانان در ما شریعت به مسلمانان و غیر

هاي  عنوان اولین کارت اعتباري هوشمند با سطح امنیتی باال (پیشرفته) در مالزي شناخته شده است. عقود مورد استفاده در رابطه با کارت

  اعتباري عبارتند از:

  13العینه ـ بیع

  14ـ ودیعه

  15الحسنه ـ قرض

هاي اعتباري بر مبناي عقد بیع و ودیعه، روش  پردازیم. به عنوان نمونه در کارت که در ادامه به توضیح مختصري از این عقود می

فروشد. در حالی که  گیرد. در عقد اول، بانک یک قطعه از زمین را به مشتري بر اساس قیمت توافقی می کار بر اساس دو عقد صورت می

ها، حداکثر سود بانک به شمار رفته و  کند که تفاوت قیمت تر دوباره خریداري می قد دوم، بانک زمین را از مشتري با قیمت پائیندر ع

هاي اعتباري متعارف نامعین بوده و ممکن است افزایش بیشتري را به دنبال  باشد. در حالی که سود یا بهره کارت کامالً مشخص می

  داشته باشد.

بانک، (عایدي) سود بدست آمده از قرارداد دوم را به حساب کارتی ایجاد شده توسط مشتري بر اساس عقد ودیعه در حقیقت 

تواند از کارت خود جهت خریدهاي جزئی و یا  شود. متعاقباً، مشتري می این منبع در نزد بانک نگهداري می و کند پرداخت (واریز) می

عارف استفاده نماید با این تفاوت که در روش اسالمی، هر یک از معامالت انجام شده از هاي اعتباري مت برداشت وجه همانند کارت

  گردد. اسالمی (ودیعه) پشتیبانی می  طریق وجوه نگهداري شده در حساب کارت بانک

                                                             
8- National Syariah Advisory Council 
9- Bank Islam Card (KBI) 
10

- Master Card Gold 
11- KBI Master card Classic 
12- Riba 
13 - Bai Inah. 
14- Wadiah. 
15-Qardhul Hassan. 
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ر از حد مجاز ) بیشتبرداري (استفاده اي است که به دارندگان کارت اجازه بهره گونه الحسنه نیز به هاي اعتباري بر مبناي قرض کارت

بایستی براي یک دوره خاص به صورت  باشد، اما این مبلغ می اي معاف می الحسنه از هر گونه هزینه مبلغ قرض شود و موجودي داده می

  مشخص در بانک باقی مانده باشد.

ال حاضر اینترنت بانک نیز اندازي گردید و در ح راه ATM(16هاي خودپرداز ( هایی جهت دستگاه کارت 2004عالوه بر آن در سال 

هاي صنایع کوچک و متوسط  هاي اسالمی مالزي قرار گرفته است. بانک اسالمی برهاد مالزي به تأمین مالی پروژه جزء خدمات بانک

(SMIs)17 پردازد و این بانک  ها می فروشی فروشی و عمده هاي خرده در بخش کارخانجات، نفت و گاز، خدمات، کشاورزي، بخش

درصد از نظام  20گذاري کرده است و در حال حاضر، بانک مذکور بیش از  ها را هدف درصد از این پروژه 60به تأمین مالی  دستیابی

   .دهد بانکداري اسالمی کشور مالزي را تشکیل می

  ها و مؤسسات مالی اسالمی در مالزي . بانک3-3

هاي اسالمی مشغول به انجام  بانک و موسسه مالی اسالمی، بصورت کامالً اسالمی و یا با باجه 40در کشور مالزي در حدود 

محصول و خدمات مالی مختلف و با  80کارگیري بیش از  هاي اسالمی در مالزي با به باشند. بانک فعالیتهاي مطابق با شریعت می

هاي  درصد نسبت به دو دهه گذشته یکی از بخش 37ه، مشارکت، مرابحه و با رشد متوسط سالیانه کارگیري مفاهیمی از جمله مضارب به

هاي بانکی مطابق با شریعت،  دهند. در واقع تسریع در آزادسازي مجوز جهت انجام فعالیت مالی با رشد سریع در مالزي را تشکیل می

ها و مؤسسات  است. در این قسمت به معرفی انواع مختلف بانک یل کردهمالزي را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداري اسالمی تبد

  پردازیم.  مالی اسالمی در مالزي می

  ) BIMB( 18ـ بانک اسالمی برهاد مالزي1

تحت قانون بانکداري اسالمی، بانک برهاد به عنوان نخستین بانک تجاري اسالمی در مالزي تأسیس گردید. ارزش  1983در سال 

 763باشد و در حال حاضر این مبلغ به  درصد آن دولتی می 30بود که  19میلیون رینگیت 80ت شده این بانک در ابتدا سرمایه پرداخ

 100بیشتر از  20مؤسسه مالی محلی فروخته است. داالالبرکه 12درصد از سهام خود را به  52میلیون رینگیت رسیده است. بانک برهاد، 

هاي خود  گذاري کرده است. بانک مذکور به گسترش شبکه ین بانک و گروه بانکداري اصلی سرمایهمیلیون دالر در سود بدست آمده از ا

در بازار بورس سهام کواالالمپور نیز پذیرفته شده است.  1992اقدام نموده است و عالوه بر آن از سال  2005شعبه در سال  92به  88از 

هاي خود را نزد این  سپرده 21هاي مذهبی گیرد و انواع سازمان ر شریعت انجام میهاي این بانک با نظارت شورایی مبتنی ب کلیه فعالیت

نوع خدمات و تولیدات بانکداري اسالمی را اعالم نمودند که از میان آنها  50، لیست وسیعی از 2003کنند. در سال  بانک نگهداري می

                                                             
1- Automated Taller Machine. 
2- Small and Medium-Sized Industries (SMIs). 
18- Bank Islam Malaysia Bhd (BIMB?) 
19 ).2010دالر است (سال  313/0هر رینگیت برابر  -    
20- Dallah Al Baraka. 
21- Religious Organisations Like; Lembraga Urusan dan Tabung Haji, State Religious Councils,    
      Perkin and Federal Baitulmaal. 
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گذاري (در قالب عقد  هاي سرمایه به شرط ضمانت) و سپردهانداز (در قالب مفهوم عقد ودیعه  توان به حساب سپرده جاري و پس می

  هاي اعتباري و مسترکارت اشاره نمود. مضاربه) و انواع مختلف کارت

  )BMMB( 22ـ بانک معامالت برهاد مالزي2

انک بومیپوترا ب«هاي  بانک به نام 2میلیارد رینگیت با ادغام  6/6بانک معامالت به عنوان دومین بانک اسالمی با دارایی به ارزش 

 70تأسیس گردید. عمده سهام این بانک (در حدود  1999هاي اسالمی مالزي، در سال  از بانک» 24بانک تجاري برهاد«و » 23برهاد

، بانک مذکور 2003باشد. در سال  می CAHB26و شرکت تجاري  25گذاري دولتی درصد) متعلق به شرکت ناسیونال خزانه سرمایه

میلیون دالر امضاء نمود که در این میان شرکت  8/40به منظور فروش سهام به ارزش  27ت سرمایه بخارياي را با شرک موافقتنامه

)، منتظر فروش سهم بانک معامالت به شرکت مذبور بود که از این طریق بتواند مجوز جدید جهت CAHBتجاري سی اي اچ بی (

گردید، راهی جهت گسترش عملیات  سهام بانک معامالت میایجاد بانکداري اسالمی را بدست آورد. اگر شرکت موفق به کسب 

اسالمی به ویژه در کشورهاي غرب آسیا   گذاري در بازارهاي سرمایه ها به مانند بانکداري سرمایه بانکداري در تجارت و تأمین مالی پروژه

 6شعبه و  42اضر شبکه بانکی به درصد از سهام بانک معامالت فروخته شد. به طوري که در حال ح 40شد. سرانجام  گشوده می

میلیون دالر دست یافت  4/5، بانک معامالت به سودي به ارزش 2002المللی (در لبنان) گسترش یافته است. در سال  سرویس ویژه بین

ودي ، س2008میلیون دالر در سال از عملیات بانکداري را هدفگذاري کرده است. به طوري که در سال  5/14که رسیدن به بیش از 

اندازي بانکداري الکترونیک و ارائه انواع مختلف مطابق با شریعت  میلیون دالر را کسب نموده است. بانک معامالت به راه 13نزدیک به 

 10ـ12باشد که رسیدن به حد نصاب  درصد می 8سهم این بانک درکل نظام بانکداري مالزي،  2010نیز اقدام نموده است که در سال 

  ري کرده است.درصد را هدفگذا

مجوز الزم جهت بانکداري اسالمی را بدست  2004به عنوان اولین بانک اسالمی خارجی در سال  28ـ بانک خانه مالی کویت3

هاي  هاي متعدد در اکثر شهرهاي مالزي مشغول به انجام فعالیت میلیون دالر و با شعبه 100اي بالغ بر  آورد. این بانک با سرمایه

هاي تجاري در کشورهاي همسایه به خصوص  در کواالالمپور به منظور پوشش دادن فعالیت KFHمقرر اصلی بانک  باشد. بانکداري می

با بازار مالزي  29گذاري در واقع پل ارتباطی کشورهاي حوزه خلیج فارس باشد. این بانک با انجام عملیات تجاري و سرمایه کشور چین می

، این امکان ایجاد هر گونه فعالیت تجاري میان کویت و کشورهاي مالزي و شرق آسیا را باشد. مجوز صادر شده می 30و ناحیه آس آن

هاي بانکی (اسالمی)، مالزي را به قطب رقابتی در نظام بانکداري اسالمی  نماید. تسریع در آزادسازي مجوز جهت انجام فعالیت برقرار می

 12میلیارد دالر و سود ناخالص برابر با  3ق بر شریعت بانک مذکور حدود هاي منطب ارزش کل دارایی 20108تبدیل نموده است. در سال 

  باشد. میلیون دالر می

                                                             
22- Bank Muamalat Malaysia Bhd (BMMB). 
23 -Bank Bumiputra Malaysia Berhad (BBMB). 
24 - Bank of Commerce Berhad (BOCB). 
25- Government Investment Arm Khazanah Nasional Bhd. 
26- Commerce Asset-Holding Bhd. 
27- Bukhary Capital Sdn Bhd.  
28- Kuwait Finance House Malaysia (KFH Malaysia). 
29- PGCC. 
30- ASEAN. 



 
 

 
 

19 

 

سومین بانک بزرگ مالزي با ادغام بانک خرده فروشی اوتاما تأسیس گردید. این بانک به عنوان  RHB 31ـ بانک برهاد 4

شناخته شده است بیشترین تمرکز بانک مذکور بر روي  1993اولین بانک عرضه انواع مختلف تولیدات بانکداري اسالمی از سال 

یستم شریعت باشند. این بانک تولیدات مالی تجاري خود را در قالب بایستی تولیدات آن مطابق با س هاي تأمین مالی است که می سیستم

برابر  3وکالت، مرابحه، بیع دین و ... تهیه نموده است بطوري که دارایی کسب شده بانک بر اساس اصول بانکداري اسالمی بیش از 

انداز (عقد  هاي پس درصد، و حساب 5  هب 2008) و رشد مالی اسالمی بانک در سال 2008میلیون دالر در سال  3/2826گشته است (

اندازي یک بانک کمکی (تابعه) تحت  ، این بانک مجوز الزم را از بانک مرکزي جهت راه2004درصد رسیده است. در سال  14ودیعه) به 

ال تأسیس گردد و در س RHBبا سرمایه بانک  RHB 32شرایط و عملیات کامل بانکداري اسالمی را کسب نمود. بانک اسالمی 

هاي  ، دارائی2004به بانک جدید اسالمی انتقال یافت به طوري که در پایان سال  RHBها و تعهدات بانک  درصد از دارائی 70، 2004

درصد) رشد قابل توجهی را نشان  5/4داد که در مقایسه با دوره گذشته ( ها را تشکیل می درصد از کل دارایی 6بانکداري اسالمی 

 2010میلیون دالر در پایان سال مالی  50ناخالص بدست آمده از عملیات بانکداري اسالمی نیز به ارزش بالغ بر دهد. همچنین سود  می

  درصد از سهم بازار بانکداري اسالمی محلی را به خود اختصاص دهد. 11رسید که توانست 

ب مجوز از بانک مرکزي اجازه با کس 2004در سال  CAHB34هاي تجاري تابعه  یکی از بانک 33ـ بانک تجاري بومیپوترا5

هاي بانکداري اسالمی را بدست آورد. این بانک با ارائه انواع مختلف خدمات و تولیدات بانکداري اسالمی (انواع  انجام فعالیت

انکداري هاي مربوط به عملیات ب کننده بنا نموده است. در حال حاضر شعبه ها) بیشترین تمرکز خود را بر بانکداري مصرف گذاري سپرده

  شعبه رسیده است. 300اسالمی به 

به عنوان اولین مؤسسه مالی اسالمی در مالزي به منظور کمک به مسلمانان  1963در سال  35انداز مسلمانان ـ شرکت پس6

بانکی محدود بوده و مطبق بر شریعت عمل  اندازي گردید. قوانین این شرکت به عنوان یک مؤسسه مالی غیر ه در سفر به حج را

سازي کنار گذاشته است.  هاي صنعت ماشین میلیون دالر به منظور خرید دارایی 2/59نمایند. این شرکت در حال حاضر مبلغی معادل  می

  دهد. درصد از ارزش سرمایه بانک اسالم مالزي را تشکیل می 5/12این شرکت 

شعبه  420میلیارد دالر و حدود  80یی به ارزش هاي مالزي با دارا یکی از بزرگترین بانک 36ـ مالی بانک برهاد (ماي بانک)7

انداز در قالب عقد ودیعه  گذاري در قالب مضاربه و حساب پس هاي سرمایه باشد. تولیدات اسالمی این بانک شامل حساب در مالزي می

آالت را براي اهداف  ماشین هاي مربوط به تجهیزات و باشند. این بانک هزینه بوده و در جهت تأمین مالی اسالمی در بازار سرمایه می

  پردازد. شخصی و یا تجاري تأمین مالی نموده و به ارائه انواع مختلف تسهیالت اعتباري (در قالب فروش اقساطی) می

اي از خدمات  گذاري است که طیف گسترده هاي سرمایه ) یکی از شرکتAMMB( 37ـ بانک تجار مالزیایی عرب8

، 2000دهد. در سال  فروشی و خدمات مالی وابسته به آن از جمله بانکداري اسالمی را تشکیل می بانکداري تجاري، تأمین مالی خرده

                                                             
31 - RHB Bank Bhd. 
32 - RHB Islamic Bank Bhd. 
33- Bumiputra- Commerce Bank Bhal (BCB) 
34- Malayan Banking Bhd (Maybank.) 
35- Muslim Pilgrims Savings Corporation. 
36- Malayan Banking Bhd (Maybank). 
37- Arab Malaysian Merchant Bank Bhd. 



 
 

 
 

20 

 

دهد.  درصد رشد را نشان می 77، 1999میلیون رینگیت بود که نسبت به سال  107درآمد حاصل از عملیات بانکداري اسالمی برابر با 

میلیارد دالر رسیده است به طوري که سهم  67/3به  2010ان سال مالی هاي منطبق بر شریعت اسالمی بانک در پای میزان کل دارایی

  باشد. می میلیون دالر 70درصد و سود ناخالص بانکداري اسالمی در حدود  14ها  هاي اسالمی از کل دارایی دارایی

  

تأسیس گردید.  1994هاي اسالمی در سال  هاي خارجی در ردیف بانک جزء اولین بانک 38مالزي ـ بانک اچ اس بی سی9

، این 39دهد. به سبب ادغام با شرکت بیمه تکفل مالزي درصد از تجارت این بانک را تولیدات بانکداري اسالمی تشکیل می 7بیشتر از 

اي بر اساس اصول اسالمی نموده است. در  خدمات و تولیدات بیمهبانک به عنوان اولین بانک تجاري محلی اقدام به توزیع انواع مختلف 

مسلمان  درصد از مشتریان این نوع خدمات و تولیدات مالی اسالمی غیر 80هزار مشتري ـ باالي  800حال حاضر این بانک نزدیک به 

شریعت بوده که در مقایسه با سال قبل آن  هاي بانک مبتنی بر درصد از کل دارایی 4/10حدود  2010هستند ـ دارد. در پایان سال مالی 

اي است که  تبدیل مالزي به قطب منطقه HSBC 40با انتشار اوراق امانه  HSBCدهد. هدف بانک  رشد قابل توجهی را نشان می

بانک اسالمی ها و گرفتن مجوز یک  تواند بازارهاي شرق و جنوب آسیا را در بر گیرد. عالوه بر آن این بانک درصدد گسترش فعالیت می

  باشد. هاي اسالمی نیز می تابعه (کمکی) جهت انجام فعالیت

  

هاي تجاري خارجی به منظور ارائه تولیدات بانکداري اسالمی در  یکی از اولین بانک 41ـ بانک استاندارد چارترد مالزي10

تولیدات مالی که منطبق بر اصول شریعت ، اهمیت بانکداري بدون بهره (اسالمی) با نگاهی به توسعه 1998باشد. از سال  مالزي می

گذاري در  هایی که منحصراً براي سرمایه هاي دریافتی زیر نظر برنامه بودند، دو چندان گردید و بانک به منظور اطمینان از اینکه سپرده

گذاران  اطمینان را به سرمایههاي اسالمی استفاده شده است؛ اقدام به تهیه یک ترازنامه جداگانه نموده که به طور مشابه این  دارائی

هاي  هاي اسالمی بوده است. در این میان بانک توانسته است سهم دارائی دهد که تأمین مالی انجام شده عمدتاً از طریق سپرده می

  درصد برساند. 5هایش به  اسالمی خود را از کل دارائی

  

اي از تولیدات  کننده طیف گسترده فت که در اصل ارائهتوان به عنوان یک بانک اسالمی در نظر گر را نمی 42بانک ـ سیتی11

  پردازد. به عنوان یک بانک تجاري به تهیه انواع مختلف خدمات بانکداري اسالمی می 43باشد و بانک جنوبی برهاد اسالمی می

  
  . روند توسعه یافتگی نظام بانکی 3-4

موارد کلیدي توسعه نظام بانکداري اسالمی این کشور آورده  3ول در جد ،مالزيبا توجه به ویژگی و ساختار دوگانه نظام بانکداري 

و  نظامتقویت  آزادسازي، اندور، وره اولیهتحت عناوین د مالزي را می توان به چهار دوره متمایز بانکداري اسالمی نظامتوسعه است.  شده

                                                             
38- HSBC Bank. 
39-Takaful Malaysia. 
40- HSBC Amanah  
41- Standard Chartered Bank Malaysia. 
42 - Citibank.  
43 - Southern Bank Bhd. 
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  بندي نمود. طبقه پیشرفت بیشتر در نهایت

  

  . فاز اول: دوره اولیه1- 4- 3

 درخواست رسمی خصوصی آغاز شد. اولین اشخاص توسطمسلمان، اسالمی در مالزي همانند سایر کشورهاي   تأسیس بانک

از طریق به دولت را  اسالمی بانک تأسیسپیشنهاد  . این کنگرهاست بوده 1980در سال  بومیپوترااقتصادي  در طول کنگره

کنندگان  شرکت ،برگزار شد نیز دانشگاه مالزي در 1981که در سال  ملی هايدر یکی دیگر از سمینار مذهبی داد.هیئت 

مطابق با اصول شریعت اعالم نمودند. با توجه به  ایجاد بانک جهتاي  قانون ویژه مبنی برایجاد ،دولت خود را از درخواست

را تأسیس نمود.  سالمیا بانکداري ملی راهبري ، کمیته1981 سال جوالي 30 تاریخ هاي مکرر موجود، دولت در درخواست

هاي سیاستی در  و ارائه توصیه اسالمی بانکداري عملیاتی و مذهبی حقوقی، مختلف هاي این کمیته موظف به مطالعه جنبه

 ،1982ژوئیه سال 5 در تاریخ  وزیر به نهایی خود در نهایت، کمیته با ارائه گزارش .راستاي ایجاد بانک اسالمی در مالزي بود

 هاي باشد. البته در این زمینه کمیته توصیه که تأسیس بانک اسالمی در مالزي مناسب و قابل اجرا می رسید نتیجه این به

  ها عبارتند از: دولت در نظر گرفت. برخی از این توصیه فراوانی را براي

  تأسیس نماید. شریعت اصول با عملیات بانکی مطابق با اسالمی را بایستی بانک می دولت. 1

  باشد.1965 هاي سال شرکت شده و تحت قانون بایستی به عنوان یک شرکت ثبت می شده پیشنهاد بانک. 2

اسالمی جدید  بانکداري نباشد، قانون اجرا قابل هاي اسالمی عملیات بانک براي 1973 سال بانکداري قانون زمانیکه. 3

 پیشنهادي نیز تحت مدیریت قانون و نظارت. اسالمی معرفی گردد هاي بانک نظارت بر و بایستی جهت اعطاي مجوز می

 . قرار خواهد گرفت )BNM( مالزي مرکزي مسئولیت بانک

 هیئت سیسأبایستی به ت شریعت می اصول مطابق با اسالمی بانک جهت حصول اطمینان از انجام عملیات اسالمی بانک. 4

  اقدام نماید. خود شریعت

 منتشر و ابالغ  مارس ماه در 1983 سال اسالمی بانکداري قانون ملی، راهبري کمیته توسط شده انجام مطالعه اساس بر

  اسالمی، بانک اولین آن، از پس سیس نظام بانکداري اسالمی در مالزي ایجاد گردید.أهاي ت گردید و از از این طریق زمینه

به ثبت رسید و در اول جوالي همان سال عملیات  1983 سال مارس اول تاریخ در مالزي اسالمی برهاد تحت عنوان بانک

 خود را آغاز نمود. از این رو، این اقدام آغاز تعهد دولت جهت توسعه  گسترده نظام مالی اسالمی در مالزي را ایجاد نمود.

  . فاز دوم: دوره آزادسازي3-4-2

 

 هدف با توجه به انتظار، خالف بر . اماشتکشور ندااي براي اسالمی کردن نظام مالی  در این دوران اگرچه دولت، هیچ انگیزه

 بودند باور این بر آنها همواره - ایجاد یک نظام بانکداري اسالمی به موازات بانکداري متعارف - بانک مرکزي مالزي مدتبلند

تعداد فعاالن، تنوع گسترده ابزارهاي مالی و ایجاد بازار بین بانکی اسالمی قابل انجام  کردن از طریق بیشتر هدف این که
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 44"اسالمی بانکداري طرح"اي را تحت عنوان  فعاالن در نظام بانکی، دولت برنامه رو، جهت افزایش تعداد از این خواهد بود.

)IBS(  معرفی نمود. 1993را در سال  

در  تا دهد را می اجازه متعارف موجود این هاي  شود و به بانک می شناخته "اسالمی هاي گیشه" عنوان به اغلب طرح این

  کنار خدمات بانکداري متعارف خود به معرفی تولیدات و محصوالت بانکداري اسالمی به مشتریان خود بپردازند.

شد. فاز دوم  اندازي در مالزي راه، با ایجاد سه بانک بزرگ تجاري 1993 سال مارس 4 تاریخ در طرح این آزمایشی مرحله 

، 1993گردید. در نهایت در پایان سال  آغازدیگر به این طرح  مالی موسسات 10، با پیوستن 1993 اوت سال 21 در تاریخ

 دست بیاورند.  نهاد و موسسه مالی توانستند مجوز الزم را از بانک مرکزي جهت حضور در این برنامه به 21تعداد 

مالی و  افشاي اول آنکه، شد. بانک مرکزي براي توسعه بیشتر صنعت بانکی معرفی توسط جدیدي اقدامات 1996 سال در

 مالی افشاي طریق بایستی از می شفافیت در ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات بانکداري اسالمی در طول سال مالی

عملیات بانکداري اسالمی خود به عنوان بخشی از  سازي براي شفاف را نهادهاي بانکی فعال که GP8بر مبناي  یا جدید

جایگزینی و ارائه تولیدات و محصوالت با مفهوم اسالمی است.  ، انجام گیرد. دومین اقدام،کند موظف می اصول حساب مالی

 و محصوالت با انحصاري هستند که داراي برخورد کامالً  شعباتی اندازي راه به هاي متعارف مجاز بانک در حال حاضر

  باشند. اسالمی می بانکداري خدمات

هاي  هاي اسالمی در فعالیت از شیوه استفادهتعداد مسلمانان خواستار  افزایش و اسالمی بانک اندازي اولین راه موفقیت از پس

 بانک دومین سیستأ مجوز دولت ،1999 سال اکتبر در گردید. سانآ اسالمی بانک دومینتأسیس  براي ، راهخود اقتصادي

نامه مشارکت میان وزارت  مذکور حاصل موافقت نمود. تأسیس بانک اعطا اسالمی تحت عنوان بانک معامالت برهاد مالزي را

ها،  باشد. با ادغام این شرکت می 1999مالی، خزانه برهاد مالزي و شرکت بازرگانی هلدینگ دارایی برهاد در فوریه سال 

بومیپوترا تجاري برهاد، بانک بومیپوترا برهاد مالزي و بانک کوانگان برهاد  هاي انکهاي ب بانکداري اسالمی و بدهی يها دارایی

هاي مذکور نیز مطابق با بانک معامالت  به بانک معامالت برهاد مالزي انتقال یافت. در همان زمان عملیات متعارف بانک

میلیارد رینگیت و تعداد  5/2ها به  یت، داراییمیلیون رینگ 300رو، وجوه سهامداران بانک مذکور به  انجام گردید. از این

  شعبه رسید.  40شبکه به 

  

  سازي و استحکام نظام . فاز سوم: دوره قوي3-4-3

مبنی بر توسعه بانکداري  خود مدتبلند تعهدات بر مجدداً هزارمین سال خود، دولت به مالزي بانکداري صنعت با وارد شدن

به تعیین و تنظیم طرح جامع بخش مالی مالزي با هدف ایجاد  2001رو، در سال  ایناز  اسالمی در کشور تأکید نمود.

ها اقدام گردید. نکته قابل توجه آنکه، این  پذیري بیشتر نظام مالی پویا با بهترین روش پذیري، نوآوري و انعطاف کارایی، رقابت

پیشگام  منطقه رقابتی و عنوان سالمی در مالزي بها بانکداري ترویج صنعت براي بلندمدت استراتژي جزئیات طرح به تشریح

                                                             
44  - Islamic Banking Scheme 
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معیارها و موارد زیر را براي نظام بانکداري  طرح ،2010 درسال پردازد. المللی در ارائه صنعت خدمات مالی اسالمی می بین

 است) (شرح کاملی از جزئیات این طرح بخش بعدي آورده شده :گردید پیشنهاد اسالمی مالزي

 . در اقتصاد مالزي بیمه و بانکی بازار سهام از درصد 20ترکیب . 1

بایستی گستره کامل و جامعی از تولیدات و خدمات مالی اسالمی  فعاالن تکفل می و اسالمی بانکداري نهادها و مؤسسات. 2

  پیشنهاد بدهند. خود را

 . اسالمی مالی اي منطقه مرکز (قطب) عنوان به معرفی مالزي. 3

  .یهاي مدیریت دیده و با تجربه و گروه افراد آموزش از کافی وجود تعداد. 4

به منظور انطباق قوانین موجود با صنعت ) هاي صنفی شریعت دادگاه( یاختصاص نهاد یک از طریقبایستی  می صنعت. 5

  بانکداري اسالمی و تکفل حمایت گردد. 

 مالزي یابی موقعیت در از تصمیمات دولت عطف ناشی نقطه از دیگر یکی ،2004 سال در اسالمی بانکداري بخش آزادسازي

بوده که به اعطاي سه مجوز تأسیس بانک اسالمی به نهادها و موسسات خارجی  اسالمی المللی بین مالی قطب عنوان به

گذاري و  خاورمیانه، موسسه حقوقی سرمایه در اسالمی متشکل از خانه مالی کویت مالی نهاد سه معطوف گردید. این

همچنین ائتالف و مشارکت چندین بنگاه و نهادهاي مالی به نمایندگی بانک اسالمی قطر، بانک  جهی وبانکداري الر

45گذاري  سرمایه
 RUSD 2005باشد. خانه مالی کویت فعالیت خود را در آگوست سال  می 46گذاري جهانی و خانه سرمایه 

تأسیس و سومین بانک اسالمی خارجی مالزي (بانک  2007دومین بانک خارجی اسالمی (بانک الرجهی) در سال . آغاز نمود

گذاري مشترك میان بانک اسالمی قطر، بانک  سرمایهحاصل اندازي شد. بانک مذکور  راه 2007) در سال ٤٧مالی آسیایی

 باشد.   گذاري جهانی کویت می عربستان سعودي و خانه سرمایه RUSDگذاري سرمایه

همچنین  و نهادي هاي ظرفیت بیشتر تقویت براي راهبردي طرح چندین می،اسال بانکداري صنعت آزادسازي با همزمان

هاي اسالمی  دولت انتقال ساختاري گیشه راستا، این شد. در نهادهاي بانکداري اسالمی داخلی انجامبیشتر پذیري  انعطاف

 راهبردي حرکت این درواقعکرد.  هاي کمکی (تابعه) اسالمی تصویب جاري هفت گروه بانکداري اسالمی داخلی را به شرکت

کننده در برنامه  موسسات شرکت نهادي ساختار تقویت براي) FSMP(48مالی طرح جامعه بخش هاي  توصیه به همراه

اسالمی به جاي قانون نهادهاي  بانکداري شعب و توابع جدید، ساختار این بانکداري اسالمی مالزي استفاده گردید. تحت

موانع  از بسیاري ترتیب، این به اداره شده و 1983 اسالمی سال بانکداري قانون ، تحت 1992مالی و بانکداري سال 

 کننده در کسب و کار بانکداري غیر سنتی از جمله عمده فروشی و خرده فروشی، خرید هاي اسالمی شرکت روي گیشه پیش

 با. دیگرد پرتفوي برطرف می گذاري سرمایه و مشترك گذاري سرمایه طریق از خرید سهام همچنین و مستغالت و ها دارایی

اسالمی از سوي بانک مرکزي  بانکداري تابعه شرکتهاي به اسالمی بانکداري هاي این تحوالت و تبدیل گیشه ،وجود این

                                                             
45 - RUSD Investment Bank Inc 
46 -Global Investment House 
47 - Asian Finance Bank 
48 -Financial Sector Masterplan (FSMP) 
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المللی و داخلی جهت شرکت در  گذاران بین سرمایهرا براي  فرصتی جدید، ساختار اما .بودآور ن مالزي اجباري و الزام

تحت  آزادسازي هاي سیاست بیشتر اتخاذ با د. لذاونم می هاي مالی اسالمی از طریق مشارکت مستقیم سرمایه فراهم فعالیت

کل ارزش  از درصد 49 تا اسالمی تابعه شرکتهاي در خارجی مشارکت تا  داده شدهاي کمکی اسالمی اجازه  ساختار شرکت

 عنوان به اسالمی تابعه شرکتهاي به اسالمی هاي گیشه از هاي تغییر طور کلی، فراهم نمودن زمینه به .سرمایه افزایش یابد

 المللی بین هاي همچنین ایجاد فرصت و اي بیشتر جهت تبدیل مالزي به قطب منطقه پتانسیل ایجاد در مثبت گام یک

تقویت  نتیجه باعث رود که در شمار می داخلی به اسالمی بانکداري صنعت جهانی یکپارچگی بیشتر افزایش کار و  و کسب

  تأمین مالی اسالمی خواهد شد. و اسالمی مالزي در پیشبرد بانکداري

  

  : موارد کلیدي توسعه نظام بانکداري اسالمی در مالزي3جدول

  شده اقدامات انجام  سال

 اسالمیتأسیس کمیته اداره ملی بر بانکداري   1981

  اندازي بانک اسالمی  هاي سیاستی براي دولت جهت راه ارائه گزارش کمیته اداره ملی و توصیه  1982

1983    1983تصویب قانون بانکداري اسالمی سال  

 (بانک اسالم برهاد مالزي) تأسیس اولین بانک اسالمی  

 1983گذاري دولتی سال  تصویب قانون سرمایه  

  هاي اسالمی بانکداري اسالمی و یا گیشههاي  معرفی برنامه  1994

1996   معرفی قانون GP8و یا شفافیت مالی  

 هاي کامالً اسالمی اندازي شعبه هاي متعارف جهت راه ارائه مجوز به بانک  

  تأسیس کمیته مشورتی شریعت ملی توسط بانک مرکزي مالزي   1997

  تأسیس دومین بانک اسالمی(بانک معامالت برهاد مالزي)  1999

مدت جهت ارتقاء صنعت بانکداري  تنظیم و تعیین طرح جامع بخش مالی براي یک استراتژي بلند  2001

  اسالمی 

2003   هاي اسالمی  هاي مالی بانک هایی بر چگونگی ارائه گزارشات و ترازنامه انتشار دستورالعمل

  مجاز توسط بانک مرکزي مالزي

  جهت افزایش نقش و وظایف کمیته مشورتی 1985بهبود قانون بانک مرکزي مالزي (سال (

  شریعت  
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2004   اعطاي مجوز سه بانک اسالمی جدید به نهادها و موسسات خارجی  

 هاي اعتباري بر مبناي اصول شریعت دستورالعمل انتشار کارت  

  اسالمیانتشار چارچوب کفایت سرمایه ریسک بازار براي بانک هاي  

  انتشار دستورالعمل بانک مرکزي بر نظارت کمیته شریعت براي نهادها و موسسات مالی

  کردن عملیات و وظایف اعضاي شریعت نهادهاي مالی اسالمی جهت منطقی و ساده

2005   مرکزي مالزي جهت جایگزینی با  هاي تابعه اسالمی توسط بانک تصویب ساختار شرکت

  میهاي اسال ساختار نهادي گیشه

 درصد سرمایه 49هاي تابعه اسالمی تا  اجازه مشارکت خارجی در شرکت  

 اعالم سیاست خنثی مالیاتی از طریق دولت براي تأمین مالی و بانکداري اسالمی  

 و تغییر نام به قانون تأمین وجوه دولتی  1983گذاري دولتی سال  اصالح قانون سرمایه  

 ي مالزي معرفی چارچوب نظارت شریعت توسط بانک مرکز  

2006   المللی اسالمی توسط دولت اندازي پروژه مرکز مالی بین راه  

  انتشار مجموعه جدیدي از مجوزات بانک هاي اسالمی بین المللی تحت قانون بانکداري

براي نهادهاي مالی خارجی و مالزیایی واجد شرایط جهت هدایت  1983اسالمی سال 

  تجارت به سمت واحد پول بین المللی

 اندازي یک واحد تجاري به واحد پول بین المللی درون نهادها و موسسات مالی  راه تصویب

  اسالمی

  هاي  هاي اسالمی فرامرزي البوآن و مشتقات اسالمی با مصوبه تأسیس اداره بانکموافقت

  عملیاتی در هرکجاي مالزي 

2009   هاي اسالمی مجاز دستورالعمل حاکمیت شرکتی براي بانک 

  براي  2009نظارتی و مقررات احتیاطی طبق قانون بانک مرکزي سال انتشار چارچوب

در این قانون دستورالعمل کمیته شریعت براي نهادها و موسسات مالی  -هاي اسالمی بانک

 است. اسالمی منتشر شده

  دستورالعمل معرفی تولیدات و محصوالت جدید منتشرشده توسط بانک مرکزي (سپرده

  انتقال اسالمی)  قابل انتقال و اسناد قابل
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  . فاز چهارم: تحوالت و پیشرفت بیشتر مالزي4- 3-4

 اسالمی است. نظام بانکداري کرده تجربه اي را طی ده سال اخیر سریع و برجسته تحوالت مالزي در اسالمی بانکداري صنعت

 چشم حال، این جلو درحال حرکت است. با کلیدي به سمت هاي شاخص تمام مثبت در مالزیایی با عملکرد قوي، سودآوري باالتر و روند

 ؛در مقابل این جهش .باشد می ارتباطات و اطالعات فناوري در پیشرفت و شدن جهانی عظیم ناشی از تغییرات جهانی شاهد مالی انداز

 جدیدي دوران دولت عمل ابتکار اندازي کرد. این راه 2006را در آگوست سال  MIFC(49مرکز مالی اسالمی بین المللی مالزي( ،دولت

کنندگان بازار و  طور خاص از طریق تالش جمعی تنظیم به MIFCاسالمی آتی مالزي مشخص نمود. تأسیس  مالی انداز چشم در را

مالی کشور از جمله بانک مرکزي مالزي، کمیته اوراق بهادار، اداره خدمات مالی مرزهاي ساحلی و بورس مالزي به همراه نمایندگان 

هاي مختلفی براي ارتقاء و ترویج این  ، معیارها و انگیزهMIFCاست. با وجود  اري، تکفل و بازار سرمایه کشور انجام گرفتهصنعت بانکد

سازي نهادهاي مالی براي جوامع بین المللی و مالی داخلی  مرکز مالی در راستاي ارائه خدمات و تولیدات مالی اسالمی از طریق متنوع

 پیشنهاد خواهد شد. 

   معرفی شده عبارتند از: کلیدي هاي انگیزه معیارها و از یبعض

 

 بایستی  می پردازند می المللی بین ارزهاي در اسالمی به ارائه خدمات مالی که فعاالن حوزه تکفل و مالزي هاي اسالمی بانک

 درون در ICBU(50( ارز المللی بین واحد تجاري اندازي راه براي موجود مجوزهاي تحت  نامه موافقت به ارائه مصوبه و

اي نسبت به معامالت رینگیت مدیریتی خود با وجود  هاي شخصی جداگانه جدید از حساب هاي بخش این .بپردازند موسسات

هاي یکسان برخوردار خواهند بود. از سوي دیگر، اعطاي مهلت پرداخت مالیات طبق قانون مالیات بر  مشارکت در زیرساخت

شده به این  هاي ارائه از انگیزه ،درصد 49سود خارجی تا  هاي اسالمی از طریق نرخ در بانکو مشارکت  1967درآمد سال 

  رود.  شمار می المللی به هاي تجاري بین واحد

 به موسسات و  1983 اسالمی سال المللی تحت قانون بانکداري هاي اسالمی بین تحت عنوان بانک ،مجوز جدید  ارائه مجموعه

هاي  طور کلی این بانک به المللی. و مالزیایی واجد شرایط جهت انجام و مدیریت تجارت به پول بیننهادهاي مالی خارجی 

و  فعالیت و همچنین از مهلت  ،هاي تابعه نهادهاي مالی اصلی توانند به صورت شعب و یا شرکت المللی می اسالمی بین

 طیف انجام به هاي مذکور مجاز بانک تجاري، یاتعمل طول دوران انجام هاي مالیاتی نیز برخوردار باشند. در تخفیف

 المللی بین اسالمی به ارز و لیزینگ اسالمی گذاري سرمایه بانکداري اسالمی، تجاري عملیات بانکداري از اي گسترده

 . باشند می

 هاي بیمه مالزیایی و خارجی واجد شرایط  براي شرکترا 1984قانون تکفل سال  تحت جدید کاربران نام ثبت نیز مرکزي بانک

از امتیازات الزم نماید. از نظر مالیاتی نیز مشابه موارد فوق  المللی صادر می اي به پول بین جهت انجام و مدیریت کارهاي بیمه

 د شد.نبرخورد خواه
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  کننده مستقل جهت باالبردن  ه هماهنگبه عنوان کمیت 2006کمیته اجرایی مرکز مالی اسالمی بین المللی در آگوست سال

بر عهده رئیس بانک مرکزي   است. رئیس این کمیته اندازي شده هاي این مرکز راه سازي توصیه وري در پیاده کارایی و بهره

د. نباش کنندگان مالی و بازار و نمایندگان صنعت می هاي مرتبط، دوایر دولتی، تنظیم مالزي و اعضاي آن افرادي از وزارتخانه

هاي موجود جهت ارتقاء جامع و هماهنگ مرکز مالی اسالمی  مشخص به بررسی سیاست راهبردبایستی با ارائه یک  کمیته می

دولت و صنعت جهت توسعه این مرکز مالی  به مربوط هاي بخش هاي المللی پرداخته و همچنین تطبیق قوانین و مسئولیت بین

 باشد. بر عهده این کمیته می

   
دولت  هاي ها و فعالیت کننده تالش و تسریع کاتالیزور یک عنوان به ابتکارات انجام شده و اقدامات توان گفت که این ع میدر مجمو

 و اسالمی وجوه و صندوق داري، ابزارهاي خزانه و اسالمی سرمایه تجارت بازار و صدور اي، قطب منطقه عنوان به مالزي جهت ترویج

 د. نرو شمار می اي به تکفل و خدمات بیمه و  اسالمی مالی ارزي المللی بین ثروت، خدمات مدیریت

  FSMP(51برنامه جامع بخش مالی کشور مالزي (. 3-5

اي است که مدیریت سیاسی آن به رغم وجود سه نژاد ماالیو، چینی و هندي  ، جامعه آینده مالزي جامعه2020در طرح چشم انداز 

جهت اعتقادات، مذهب و اخالقیات، آزاد و در مرتبه واالیی بوده و تحکیم و توسعه جامعه بر اساس همگی در اتحاد بسر می برند و از 

دموکراسی مالزیایی که متکی بر اجماع و اجتماع است، موجب عزت و سربلندي کشور و الگویی براي کشورهاي در حال توسعه خواهد 

اي با اقتصادي پیشرفته و رقابتی و کمک کننده به تمدن علمی و فن آوري  هبود. اما از جهت مدیریت اقتصادي جامعه آینده مالزي جامع

ها در اقتصاد  ها و هندي (داخلی) اقتصادي عادالنه با توزیع عادالنه ثروت و تنظیم مشارکت ماالیوها، چینی دنیاست و ویژگی دیگر آن

   .پذیر است قوي و انعطافکشور و تامین رفاه مردم نه حول دولت و فرد که حول یک سیستم خانوادگی 

به عبارتی دیگر دولت براي ایجاد طبقه متوسط قومی و فعال کردن مالیوها در اقتصاد کشور و حذف شکاف طبقاتی با ایجاد اقتصادي   

شرکت "رقابتی و متکی به بخش صنعتی و صنایع تولیدي وسیع و بعد کشاورزي نوین و خدمات کارا به بخش خصوصی، طی راهبرد 

با الگوبرداري از ژاپن، با کمک سیستم بانکی کشور به عنوان موتور رشد اقتصادي کشور به توسعه صادرات توجه جدي کرده و  "يمالز

دولت همچنین با سیاست آزادسازي اقتصادي یا حذف و تسهیل مقررات به ایجاد زیرساختها و وضع قوانین و مقررات و خصوصی سازي 

  .جم دولت در اقتصاد کشور پرداخته استشرکتهاي دولتی و کاهش نقش و ح

از این رو طرح جامع بخش مالی مالزي پس از چندین دهه تجربه رشد باال و در زمان قرارگیري مالزي در آستانه یک مرحله 

فتگی که از الزامات حرکت اقتصاد به سمت توسعه یا - جدیدي از توسعه یافتگی راه اندازي گردید. این طرح به معرفی ساختار مالی

و شناسایی عناصر کلیدي و ضروري اصالح و شکل گیري زیربناي آن جهت توسعه آتی اقتصاد کشور می پردازد و بخش هاي  - است

  گیرد.    هاي جایگزین تأمین مالی و نهادهاي توسعه مالی را در بر می مختلفی از جمله بخش بانکی، بیمه، بانکداري اسالمی و تکفل، روش
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 ز، اهداف طرح و زمان بندي اجراي طرح. چشم اندا3-5-1

) را با چشم اندازي بلند مدت (ده ساله) FSMPطرح جامع بخش مالی( 2001) در مارس سال BNMبانک مرکزي مالزي (

پذیري بخش مالی با تأکید بر افزایش ظرفیت بخش مالی و در راستاي حمایت از رشد و  پذیري، کارایی و انعطاف جهت گسترش رقابت

ت اقتصاد داخلی طراحی کرده است به طوریکه پس از اجراي این طرح به طور موثر و با وجود یک سیستم کارا، محیطی با تغییرا

پیشرفت تکنولوژیکی جدید، تقاضاي باالي مصرف کنندگان و در نهایت توسعه نهادها و موسسات داخلی جهت شکل گیري یک بخش 

  مالی باثبات، کارا و موثر ایجاد خواهد کرد.

پذیر و رقابتی، افزایش توانایی  از جمله اهداف طرح جامع بخش مالی مالزي عبارتند از؛ به وجود آورد یک سیستم مالی پویا، انعطاف

هاي  هاي تکنولوژیکی، توانایی مقابله با چالش کنندگان و بازار تجاري، تطبیق و هماهنگی با پیشرفت پاسخ به تقاضاي باالي مصرف

هاي اقتصادي و در نهایت دستیابی به یک بخش مالی باثبات، کارا و موثر از طریق  ي، آزادسازي و نوسانات چرخهساز ناشی از جهانی

  باشد. هاي مختلف مالی مورد نیاز براي شکل گیري زیربنایی مستحکم و باثبات می ایجاد بخش

  زمان بندي اجراي طرح

  شود:  طرح جامع بخش مالی مالزي طی یک دوره هشت تا ده ساله در سه فاز ذیل اجرا می

هایی جهت گسترش ظرفیت و توانایی موسسات و نهادهاي  سال): در این فاز بیشترین تمرکز بر شناسایی اقدامات و روش 3( 1فاز

  باشد. بانکی داخلی به منظور استحکام بخش مالی می

فاز کاهش نقش دولت در بازار داخلی و تالش به منظور افزایش رقابت پذیري میان نهادها و موسسات داخلی و سال): این  4( 2فاز

  نماید. فعاالن خارجی را دنبال می

هایی جهت پیوستن به بازار  سال): پس از گذشت هفت سال از اجراي طرح، در این مرحله بررسی و شناسایی روش 3( 3فاز

  و معرفی فعاالن جدید داخلی و خارجی در بازار رقابتی نوظهور را در برنامه کار خود قرار خواهد گرفت.    المللی (جهانی شدن) بین

ادامه یافته و تقویت  2گردد، این اقدامات در فاز  از اینرو در حالیکه معیارها و اقدامات افزایش ظرفیت داخلی در فاز ا اجرا می

راي رسیدن به تعادل تدریجی، رقابت پذیري بیشتر و بازاري آزاد به همراه کاهش نقش و تضمینی است ب 3شوند و در نهایت فاز  می

    حجم دولت در بخش مالی.                                                                                                        

  

  )FSMPجامع بخش مالی( هاي مختلف طرح اقدامات اجرایی مربوط به بخش. 3-5-2

سازي بیشتر بخش مالی، تعمق بر استراتژي بخش بیمه، بانکداري اسالمی و تکفل،  طرح جامع بخش مالی مالزي بر نیاز به متنوع

گذاري مخاطره  نهادها و موسسات مالی توسعه، روشهاي مختلف (جایگزین) تأمین مالی از قبیل وجوهی (صندوق هایی) براي سرمایه

رو در ادامه به بررسی و  نماید. از این تأکید می  53و توسعه بخش مالی فرا ساحلی در مرکز مالی بین المللی البوآن 52سک پذیر)آمیز (ری

  هاي فوق خواهیم پرداخت.  شناسایی اقدامات و پیشنهادات مطرح شده در هر یک از بخش
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 بخش بانکی  

باشد.  اي برخوردار می سازي بخش مالی از جایگاه ویژه داخلی و متنوع بخش بانکی به عنوان یکی از منابع مهم تأمین مالی اقتصاد

پیشرفت و توسعه سیستم بانکی کشور، به خصوص نهادها و موسسات بانکی داخلی جهت تسریع و حمایت از رشد اقتصادي، ضروري به 

ت دستیابی به اهداف مورد نظر مطرح نموده رسد. از این رو، طرح جامع بخش مالی کشور مالزي طی سه فاز اقدامات ذیل را جه نظر می

  است.

، هدف اصلی تحول بخش بانکی، توسعه و قدرتمند نمودن نهادها و موسسات بانکی داخلی است که در این مرحله بر 1در فاز 

بهبود هاي افزایش توانایی و قابلیت نهادهاي بانکی داخلی، ایجاد محیطی مناسب جهت شکوفایی نهادها و  معیارها و مقیاس

  هاي مالی تمرکز خواهند یافت. زیرساخت

پذیري بیشتر به گسترش تدریجی حوزه  طرح، عالوه بر افزایش ظرفیت و توانایی نهادهاي بانکی داخلی جهت رقابت 2در فاز 

قابت جهانی و توسعه، به مسأله جهانی شدن و معرفی معیارهایی جهت ورود به ر 3عملکرد فعاالن خارجی در کشور و در نهایت در فاز 

  پردازد. آزادسازي بخش بانکی می

در نظر گرفته  FSMPبا توجه به اهمیت افزایش ظرفیت و توانایی نهادها و موسسات بانکی داخلی، اقدامات و پیشنهادات ذیل در 

  شده است.

توسعه استانداردها و معیارهاي ارزیابی صنعت جهت بهبود عملکرد نهادها و موسسات بانکی داخلی از طریق؛ بهبود مدیریت  - 

  ریسک، بررسی، تجزیه و تحلیل میزان مطلوبیت مشتریان و شفافیت در ارایه آمارهاي مالی و عملیاتی بانکها به مشتریان. 

گیري تجربیات سایر کشورها، آموزش نیروي انسانی متخصص در بخشهاي مالی و بهبود در باالبردن سطح آگاهی از طریق به کار - 

گذاري، ایجاد سیستم حمایت عملیاتی و  مدیریت ریسک اعتباري، بازاریابی، مدیریت کارایی(عملکرد)، تجزیه و تحلیل سودآوري و قیمت

  استفاده از بانکداري و تجارت الکترونیک. 

  ایش کارایی بخش مالیمقررات زدایی و افز - 

  راه اندازي کمیته هاي مدیریتی جهت بهبود مسأله حاکمیت شرکتی - 

  ها  هاي بازرگانی به منظور هموارکردن محدوده فعالیت هاي مسکن و بانک تر نمودن قوانین و مقررات در زمینه وام ساده - 

دهندگان مسکن در جهت ایجاد یک  و وام 54راق بهادارهاي خرید و فروش بورس او هاي بازرگانی و شرکت تشویق به ادغام بانک - 

  گذاري بزرگ. بانک سرمایه

جویی در مقیاس هزینه، درآمد و ارتباط مشتري از طریق منطقی نمودن عملکرد میان نهادهاي مالی و  ماکزیمم نمودن صرفه - 

  غیرمالی

  حمایت بلندمدت از سهامداران جهت رشد صنعت بانکی - 

  هاي مجازي هاي بانکی جهت انجام فعالیت به گروه صدور مجوزهاي جدید - 

  ایجاد نوآوري در ارائه محصوالت میان نهادها و موسسات بانکی - 

                                                                                                                                                                                                 
53  Labuan International Offshore Financial Centre 
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  پذیري کنندگان و افزایش رقابت گذاري جهت حمایت از مصرف هاي قیمت حذف محدودیت - 

هاي موجود از قبیل  فراهم کردن تسهیالت بیشتر جهت همکاري، تحقیق و توسعه با بخش مالی از طریق ادغام شرکت - 

  هاي تجاري، بازرگانی و شرکتهاي تأمین مالی به شرکت مالی واحد.  بانک

 بخش بیمه  

المللی بطور قابل توجهی منجر به  هاي جهانی و استانداردهاي بین بایستی همگام با پیشرفت تغییرات ناشی از طرح تحول می

که پس از اجراي طرح تحول، صنعت بیمه به عنوان یک منبع موثر  افزایش استانداردهاي عملکرد صنعت بیمه مالزي گردد. به طوري

رقابتی خواهد  هاي بازار و فشارهاي پذیر در برابر ناپایداري اندازهاي بلندمدت، جهت حمایت از رشد اقتصادي و از نظر مالی انعطاف پس

هاي مدیریتی، ایجاد نوآوري در طیف وسیعی از خدمات براي  المللی و روش بود. از سوي دیگر تطبیق با بهترین واحدهاي تجاري بین

اي و در نهایت  هاي رقابتی و ایجاد تسهیالت بیشتر براي آنها، ارائه باالترین استانداردهاي اخالقی، حرفه کنندگان در قیمت مصرف

یابی به یک صنعت بیمه مطلوب اقدامات و پیشنهادها در این طرح  ین سودآوري و کارایی را ایجاد خواهد کرد. از این رو براي دستبیشتر

  فاز ذیل خالصه می گردد. 3جامع، در   

اخلی به توسعه هاي بیمه د ها و قابلیت پذیري بیشتر در مدیریت و با هدف ایجاد توانایی کننده با انعطاف ، شرکت بیمه1در فاز 

هاي جذب منابع خارجی از جمله اقدامات آن  زدایی و حذف محدودیت که مقررات پردازد. به طوري ها و تکنولوژي می ها، مقیاس مهارت

  رود. شمار می به

تدریجی  ، به ایجاد نوآوري از طریق آزادسازي3هاي الزم جهت بهبود عملکرد صنعت و در فاز  به تقویت و توسعه انگیزه 2در فاز 

  پردازد. دیگر اقدامات و پیشنهادات در نظر گرفته شده در این طرح جهت توسعه صنعت بیمه عبارتند از: می

  اداره عملیات از طریق اینترنت براي کلیه فعاالن بازار - 

  ایجاد تسهیالت بیشتر براي محصوالت بیمه عمر در بلندمدت - 

  اي ها جهت ایجاد شعبات بیمه حذف محدودیت افزایش انگیزه جهت ایجاد و رشد بانک بیمه و - 

  معرفی مشاوران مالی مستقل - 

  اجازه فروش محصوالت تکفل (بیمه اسالمی) به فعاالن واجد شرایط - 

  گذاري محصوالت بیمه عمومی زدایی در قیمت مقررات - 

  هاي بیمه افزایش حداقل سرمایه پرداخت شده قانونی شرکت - 

  بردن سطح نظارت و ایجاد مقررات مناسب بهبود عملکرد از طریق باال - 

  گذاري هاي سرمایه حذف محدودیت - 

  هاي بیمه  دادن مجوز به نهادها و موسسات مالی و غیر مالی جهت خریداري مستقیم شرکت - 

  باز نمودن صنعت بیمه اتکایی براي رقابت خارجی - 
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 بانک داري اسالمی و تکفل  

هاي خاصی جهت توسعه آینده بانکداري اسالمی و تکفل در نظر گرفته شده  استراتژيدر طرح جامع بخش مالی کشور مالزي، 

اي تبدیل خواهد کرد. طرح جامع بانکداري  ها، مالزي را به یک مرکز (قطب) مالی اسالمی منطقه که این استراتژي است. به طوري

  شود: می فاز ذیل اجرا 3اسالمی و تکفل تحت 

هاي بانکداري اسالمی (داخلی) و  هایی با برنامه هاي عملیاتی و نهادي به شناسایی بالقوه بانک اختطرح با تقویت زیرس 1در فاز 

  شرکت هاي بیمه واجد شرایط جهت صدور مجوزهاي جدید بانکداري اسالمی و همچنین مجوزهاي تکفل می پردازند.  

هاي  رقابت پذیري پرداخته و با بروزرسانی زیرساخت، با صدور مجوزهاي جدید براي فعاالن واجد شرایط، به افزایش 2در فاز 

  بانکداري اسالمی و صنعت بیمه تکفل موجبات افزایش عملکرد و کارایی را فراهم خواهند کرد.

  پردازد. ، از طریق آزادسازي تدریجی و یک زیرساخت کارا و موثر به افزایش استانداردهاي عملکرد می3در فاز 

  باشد: پیشنهادات مربوط به هر یک از فازهاي مطرح شده به شرح زیر میاقدامات اجرایی و 

 :افزایش ظرفیت رسمی و نهادي از طریق  

  (الگوبرداري)  55اي معرفی یک برنامه ارزیابی مقایسه -            

  افزایش دانش (تکنولوژي) و تجربه -            

  هاي مدیریتی نیرومند اندازي گروه راه -            

   56ایجاد انگیزه جهت ایجاد اوراق بهادار بدهی خصوصی اسالمی  -            

 :توسعه زیربناي مالی از طریق 

  هاي اسالمی جهت افزایش رقابت  افزایش تعداد بانک -           

  افزایش تعداد اپراتورهاي (عملگرهاي) بیمه تکفل -           

  تر نمودن بازار مالی اسالمی عمیق -           

 :توسعه چارچوب مقرراتی از طریق 

  سازي چارچوب مقرراتی بانکداري اسالمی  قوي -           

  بهبود در چارچوب مقرراتی بیمه تکفل -           

  تأسیس یک ساختار قانونی کارا و موثر -           

  ایجاد یک رژیم (نظام) مالیاتی مطلوب -         

 نهادها و موسسات مالی توسعه  

هاي نهادهاي مالی توسعه، ادامه یابد و از سوي  جراي طرح جامع بخش مالی کشور مالزي، انتظار بر این است که پیشرفتپس از ا

هاي توسعه جامعه از طریق ایجاد موسسات مالی خصوصی به منظور رفع  دیگر این نهادها نقش قابل توجهی در شناسایی استراتژي

                                                             
55 - benchmarking programme 
56- private debt securities 
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 2اشت. از این رو، پیشنهادات مورد نظر جهت بهبود کارایی موسسات و نهادهاي مالی توسعه بر احتیاجات اقتصاد در حال تغییر خواهند د

  شود. دیگر اقدامات مطرح شده در این زمینه عبارتند از: فاز افزایش ظرفیت نهادهاي مالی توسعه و بهبود چارچوب نظارتی متمرکز می

  توسعه تعریف شفافی از مراکز استراتژیک و نقش نهادهاي مالی - 

  هاي نهادها و ساختار عملیاتی افزایش توانایی - 

  هاي عملکرد بهبود مقیاس - 

  معرفی یک چارچوب سیستماتیک و منظم به منظور تأمین منابع مالی مختلف - 

  حمایت از نهادهاي مالی توسط دولت - 

  تقویت حاکمیت شرکتی - 

مالی توسعه و به دنبال آن ایجاد اداره نظارتی و مقرراتی جهت تأسیس یک چارچوب قانونی در زمینه مقررات و نظارت نهادهاي  - 

  تقویت نظارت نهادهاي مالی توسعه

 (جایگزین) تأمین مالی   روشهاي مختلف  

وري باال، نیازمند منابع مختلف تأمین مالی از طریق صنایع و عملیات جدید  دستیابی به اقتصادي در حال رشد با خدمات و بهره

) مالزي با وجود آنکه VCگذاري ریسک پذیر ( باشد. صنعت سرمایه که موضوع ریسک در این زمینه نیز قابل توجه میباشد. به طوری می

شروع به کار کرد، اما این صنعت همچنان در مراحل ابتدایی توسعه قرار  1984گذاري ریسک پذیر مالزي در سال  اولین شرکت سرمایه

باشد.  حرکت به سمت مراحل بعدي توسعه با تأکید بر دانش و تکنولوژي برتر مد نظر می گرفته است. از این رو جهت توسعه بیشتر،

هاي اخیر دولت مالزي از طریق  است که در سال شناسایی اهمیت این صنعت به عنوان یکی از روشهاي جایگزین تأمین مالی موجب شده

  آن اقدام نماید.هاي این حوزه به حمایت از  ایجاد محیطی مطلوب براي انجام فعالیت

پذیر شامل؛ اختصاص وجوهی خاص  گذاري ریسک معیارهاي مختلف معرفی شده توسط دولت مالزي جهت توسعه صنعت سرمایه

حلهاي  هاي مالیاتی (معافیت مالیاتی)، نقش بخش خصوصی در توسعه این صنعت و مجموعه اي از راه ، باالبردن انگیزهVCبراي صنعت

  باشد. توسعه تکنولوژي مالزي، صندوق توسعه منابع انسانی و توسعه طرح جامع اقتصادي دانش محور می کلی از جمله تأسیس شرکت

  پذیر عبارتند از: گذاري ریسک جهت توسعه صنعت سرمایه FSMPاقدامات دیگر و پیشنهادات در نظر گرفته شده در 

  گیتمیلیون رین 500با ارزشی به میزان  VCتأسیس یک مرکز بزرگ و صندوق  - 

  پذیر اسالمی گذاري ریسک تأسیس وجوه (صندوق) سرمایه - 

  در مالزي VCگذاري  هاي سرمایه و فرصت VCافزایش منابع تأمین مالی صنعت  - 

  هاي تجاري و خدماتی بیشتر، پیشرفت تکنولوژي و توسعه ساختار و برنامه آموزشی براي گیرندگان وام راه اندازي شبکه - 

  و تأسیس مرکز تحقیق و توسعه در این زمینه به عنوان یک منبع اطالعاتی جامع و فراگیر اهمیت به بخش کشاورزي - 

هاي استقراض از طریق  اندازي ساز و کار توزیع ریسک جهت معرفی انواع ریسک به نهادها و موسسات مالی و کاهش هزینه راه - 

  هاي شرکت بیمه حمایت
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  )   IOFCمرکز مالی فراساحلی بین المللی البوآن(   

هاي تجاري در مالزي است. البوآن  ترین لنگرگاه کشتی تجاري و اقتصادي و همچنین عمیق المللی جزیره البوآن یکی از مراکز بین

شود و به عبارتی پایتخت  در کنار کوآالالمپور و پوتراجایا، یکی از سه قلمرویی است که مستقیماً توسط دولت فدرال مالزي اداره می

تجاري مالزي است. در واقع، در آینده این مکان نه تنها مرکزي به منظور رونق خدمات مالی فراساحلی، بلکه مرکزي استراتژیک 

پیشرفته جهت توسعه جزیره است و نقش جامع و موثري در بازار مالی داخلی خواهد داشت. اقدامات و پیشنهادات مطرح شده در این 

  شود: الصه میفاز ذیل خ 3حوزه در (در طرح جامع)، در 

  المللی از طریق: سازي بیشتر فعاالن مالی و عملیات اجرایی در مرکز مالی بین ) پیشرفت و متنوع1فاز 

  المللی فعال توسعه یک مرکز مالی فراساحلی بین -   

  بررسی قوانین و مقررات موجود جهت اعطاي تسهیالت بیشتر در مرکز تجاري -   

  مشورتی جهت ایجاد یک نظام مالیاتی سودمند و محیط تجاري مطلوبتطبیق میان بازار و شوراهاي  -   

  کاهش هزینه هاي عملیاتی  -   

  ) توسعه پیشرفت بانکداري اسالمی و خدمات تکفل از طریق:2فاز 

المللی، تأسیس یک  سازي تأمین مالی و بانکداري اسالمی و بیمه اسالمی (تکفل) از طریق توسعه بازار مالی اسالمی بین قوي -   

المللی و فراساحلی البوآن جهت توسعه  بازا مالی مشورتی مطابق با قوانین شریعت، افزایش تعداد فعاالن اسالمی در مرکز مالی بین

  ل) خدمات بیمه اسالمی(تکف

  هاي فرعی (کمکی) از طریق: سازي بازار سرمایه، تجارت الکترونیک و فعالیت ) توسعه و قوي3فاز 

  المللی البوآن گسترش بازار بورس مالی بین -   

  هاي ارتباطی (درگاه) تجارت الکترونیک گسترش شبکه -   

  ي اقتصادي تکمیل کننده (مکمل)هاي مرکز مالی البوآن از طریق توسعه معیارها به حداکثر رساندن ظرفیت -   

 . قوانین و مقررات نظام  بانکداري اسالمی در کشور مالزي4

  . مقدمه4-1

در مالزي مقررات اسالمی و قوانین بانکداري اسالمی به طور مجزا در کنار مقررات معمول بانکداري حاکم هستند. مبناي 

به اجرا گذاشته شد. طبق این  1983که هفتم آوریل  هبود  )IBA( هاي اسالمی قانون بانکداري اسالمی سیس بانکأقانونی ت

هاي اسالمی نظارت کند و مقررات مربوط به آنها را تنظیم  قانون بانک مرکزي مالزي این اختیار را دارد که بر عملکرد بانک

دهد اوراق  اجازه میلت مالزي تصویب و به اجرا گذاشته شد به دو 1983که در سال » گذاري دولت قانون سرمایه«کند. 

، بق مبانی شریعت اسالم منتشر کندط، شوند اوراق دارایی نقد محسوب میبا توجه به اینکه گذاري را  مشارکت در سرمایه

در مجموع، قوانین  .گذاري کنند سرمایه این اوراقنیازهاي خود به نقدینگی در  مینأتوانند براي ت هاي اسالمی می انکب زیرا

در این  تقسیم می شوند. شریعت دولت (قوانین دولتی) و قانون اجراي مورد قانون به دو نوعاسالمی  ايه بانکمربوط به 
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میان قوانین دولتی توسط مقامات پولی جهت حفظ منافع عمومی و قوانین شریعت بر اساس بنیادهاي مذهبی اعالم 

 گردد.  می

  دولت (قوانین دولتی) اجراي مورد .  قانون4-2

هاي  بانک و متعارف هاي بانک دارد. کنترل و نظارت وجود اي براي نهادهاي مالی اسالمی و متعارف جداگانه قانون مالزي، در

هاي  بوده که جایگزین قانون شرکت 1989مالی سال  و و نهادهاي بانکی قانون موسسات تحت تحت طرح بانکداري اسالمی،

 بانکداري قانون توسط اسالمی هاي دیگر، بانک سوي از باشد. می 1973و قانون بانکداري سال  1969تأمین مالی سال 

  . اند نموده استوار شریعت اصول اساس بر را خود عملیات و اداره 1983اسالمی سال 

 جدید، قانون تصویب به اجرا درآمد. 1983 سالآوریل  7تصویب و در تاریخ  1983قانون بانکداري اسالمی در مارس سال 

 رقابتی، دولت و اسالمی جامع بانکداري نظام یک ایجاد منظور به .مالزي گردید در دوگانه بانکداري سیستم یک باعث ایجاد

بانک مرکزي از طریق این قانون،  بایستی از وجود بازارهاي وابسته و نهادهاي حمایتی و تأمین مالی اطمینان داشته باشد. می

 8. قانون مذکور از  باشد هاي اسالمی می بانک کنترل و نظارت قادر به   مالی و و نهادهاي بانکی قانون موسساتمشابه 

  قسمت آن خواهیم پرداخت.   8است که در ادامه به معرفی  بخش تشکیل شده 60مجموعه و 

 ) 2 و 1 بخش( مقدماتی:  اول قسمت

 ) تفسیر و کاربرد آغاز، کوتاه، عنوان(

 ) 13 تا 3 هاي بخش( اسالمی هاي بانک مجوز صدور:  دوم قسمت

تواند به لغو و یا تغییر  گیرد، وزیر می میصورت هاي اسالمی مجاز  بانکطریق از  تنها اسالمی بانکداري هاي عمده فعالیت(

 جدید هاي شعبه هاي با مالکیت خارجی و افتتاح  از جمله بانک موارد معینبرخی مجوز پرداخته، مجوز در صدور شرایط 

 مجوز، هاي خارج از مالزي، هزینه ري مجاز با بانکابه ایجاد ارتباط بانکد است ممکن بانک اسالمی شود، میاعطا  اسالمی

 هاي بانک از لیستی انتشار و مجوز لغو اثرات مجوز، اسالمی، لغو هاي در اسامی بانک خاص کلمات از استفاده محدودیت

 ). اسالمی بپردازد

 ) 20 تا 14 هاي بخش( اسالمی هاي مالی بانک وظایف و الزامات:  سوم قسمت

  ترازنامه، حسابرسی حسابرس، گزارش و یحسابرس نقدي، هاي درصد دارایی ذخیره، وجوه نگهداري سرمایه، وجوه نگهداري(

  ).شود در این قسمت گنجانده می خارجی هاي تهیه آمار و اطالعات شعبه

 ). 23 تا 21 هاي بخش( اسالمیهاي  بانک مدیریت و کنترل مالکیت،:  چهارم قسمت
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 کارکنان و ها و سلب صالحیت از مدیران تصویب بازسازي الزامات بانک اسالمی، هاي بانک کنترل در تغییر مورد در اطالعات(

 ). در این قسمت گنجانده شده ها بانک

 ) 30 تا 24 هاي بخش( کار و کسب بر محدودیت اعمال: پنجم قسمت

کارکنان؛  و مأموران مدیران، به اعطاي وام تسهیالت؛ ممنوعیت و سود اعطاي سود، پرداخت سهمی از هاي محدودیت(

 اعتبار کارکنان؛ محدودیت بر اعطاي و مأموران مدیران، به اعتباري تسهیالتاعطاي ترفیع و  در اعطاي تسهیالت، محدودیت

 یا خرید مالی مینتأ هدف به رياعتبا تسهیالت بر مدیران، محدودیت توسط منافع افشاي برخی از مشتریان (خاص)؛ براي

  ).ها ممنوعیت و ها محدودیت کلیه مطابقت با اثبات و مشارکت در دارایی سهام

 ) 43 تا 31 هاي بخش( هاي اسالمی بانک بر کنترل و نظارت قدرت:  ششم قسمت

الزم در مواردي که  انجام اقدامات بانکی، رازداري بانکی، ها و اسناد کتاب تولید در ارتباط با ویژه پژوهش ها، بانک بررسی(

 مرکزي، جهت اطالع به بانک در تطبیق تعهدات عدم توانایی بانک گیرد، گذاران قرار می سپرده منافع مقابل در پیشرفت

تعهدات تجاري خود نبوده و باعث ایجاد  به پاسخگویی به قادر مرکزي در صورتیکه بانک بانک انجام اقدامات الزم از سوي

مرکزي و انجام همکاري الزم بانک اسالمی با  بانک توسط اسالمی بانک کنترل گذاران خواهد شد، رر براي سپردهخسارت وض

 و اجازه دیرکرد در پرداخت تابعه، هاي ها و شرکت بانک صالحیت هاي اسالمی تحت کنترل آن، توسعه و گسترش بانک

 . )است ها در این قسمت گنجانده شده بانک اساسی قانون اصالح

 ) 56 تا 44 هاي بخش( متفرقه:  هفتم قسمت

سایرعوامل؛  و کارکنان مربوط به مدیران، جرائم مجازات مدیران؛ انداز؛ پس هاي حساب بدهی اولویت در تضمین خسارت،(

 عمومی، قدرت مجازات کارکنان، توسط نوعیت دریافت کمیسیونمم عوامل دیگر؛ نمایندگان و ،شرکتها جرائم ناشی از

  ).معافیت و قوانین سایر کاربردي هاي برنامه بانکی؛ تعطیالت مقررات، عمومی؛ دادستان ها؛ موافقت درترکیب بانکدولت 

 ) 60 به 57 هاي بخش(قابل توجه و مهم  اصالحاتبازبینی و :  هشتم بخش

 مرکزي مقرراتی بانک نامه آیین، اصالح و تغییر 1965 شرکتهاي سال قانون اصالحیه ،1973 سال بانکداري قانون اصالحیه(

 ). 1969 مصوب مالی هاي اصالحیه قانون شرکت و) 1958( مالزي

. شود می اداره و کنترل BAFIAمتعارف تحت قانون  هاي هاي اسالمی به عنوان نهادهاي مالی دربانک عملیات گیشه

 سود (نه بهره) حاشیه اساس بر بایستی مجاز هاي فعالیت که است آمده 1993 سال BAFIA از قانون 32 دراصالحات بخش
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و  متعارف مایل هاي بانک آمده که هریک از BAFIA از 124بخش در اي اصالحیه1996این، در سال  بر عالوه گیرد. انجام

 . داشته باشندتاییدیه الزم را از سوي بانک مرکزي  بایستی می اسالمی بانکداري عملیات انجام به مشتاق

 با است. معرفی کرده را 1983دولتی سال  گذاري قانون سرمایه همچنین دولت ،IBA)بانکداري اسالمی (صرف نظر از قانون 

 اي شناخته هاي غیربهره گواهی انتشار طریق از و میزان سرمایه، وجوه افزایش به حاضر قادر حال در دولت قانون، این وجود

اي، اوراق قرضه دولتی هستند که بر  هاي غیربهره به طورکلی این گواهی باشد. می یدولت گذاري سرمایه عنوان تحت شده

شوند. دلیل  هاي اسالمی در نظر گرفته می اساس اصول و مبناي اسالمی منتشر و به منظور رفع احتیاجات نقدینگی بانک

زارهایی با درجه نقدشوندگی هاي اسالمی در نگهداري اب توان توانایی بانک اصلی معرفی این اوراق منطبق با شریعت را می

رو، در سال  ها و غیره برشمرد. از این گذاري جهت رویارویی با احتیاجات نقدینگی قانونی خود براي سرمایه  باالي دارایی

 1983گذاري دولتی سال  به منظور تقویت بیشتر چارچوب قانونی حاکم بر نهادهاي مالی اسالمی، قانون سرمایه 2005

ن تأمین وجوه دولتی تغییر نام داد. بر اساس قانون اصالح شده، دولت اجازه انتشار طیف وسیعی از اوراق اصالح و به قانو

تواند به کسب منابع از طریق بازار سرمایه و انتشار ابزارهاي  پذیري بیشتري می رو با انعطاف دهد. از این بهادار اسالمی را می

  د.  مالی اسالمی بر پایه درآمد و اجاره فائق آی

 نمودن فراهم منظور به موثرتر نظارتی چارچوب یک توسعه اسالمی، بانکداري صنعت وجه به اهمیت رشدت با حال، این با

 بر این اساس، بانک مرکزي مالزي اقدامات .باشد حمایت از گسترش این صنعت الزم و ضروري می ی امن در راستايمحیط

 ، بانک مذکور چارچوب2003 سال است. در کارآمد و موثر معرفی نموده اتینظارتی و مقرر ایجاد چارچوب براي متعددي را

شده  اصالح قرار داد. چارچوب بررسی مورد پژوهش و گذاران سپرده براي ،بیشتر تقویت بازدهی با هدف نرخ استخراج روش

نحوه محاسبه توزیع سود ارائه روش استانداردي را در همچنین گذاران و  استانداردي را براي استخراج نرخ بازدهی سپرده

نرخ استفاده  اج اینهاي متعددي جهت استخر اسالمی از روش بانکداري موسسات و نهادهاي این، از پیش دهد. می

 چارچوب این معرفی گردید. بنابراین، پیامدهاي آن می و درنتایج بزرگی نمودند که در نهایت منجر به ایجاد تغییرات می

  کرد.خواهد  برطرفگذاران را  عات میان موسسات بانکی اسالمی و سپردهتقارن اطال عدم ،جدید

. نمود صادر را شریعت اصول اساس بر اعتباري کارت صدور ، بانک مرکزي مالزي دستورالعمل2004از سوي دیگر، در سال 

 می باشد که بر 2003هاي متعارف در سال  براي بانک I-اعتباري کارت مذکور نسخه تکمیلی دستورالعمل دستورالعمل

العینه و فروش اقساطی)  (بیع اسالمی شریعت بر مبناي مفاهیم تواند می هم I -اعتباري کارت جدید، دستورالعمل این اساس

پردازد، در  صورت نقدي می هاي صاحبان کارت به العینه، بانک به بازخرید دارایی بر مبناي مفهوم بیع شوند.  کار برده به

دار فروخته است. تحت مفهوم فروش اقساطی نیز بانک به خریداري  به صاحبان کارت با شرایط مدتصورتیکه قبال آن را 

دار فروخته خواهد شد.  پردازد درحالیکه مجدداً به خود آنها با شرایط مدت صورت نقدي می هاي صاحبان کارت به دارایی

 8طح نسبت سرمایه موزون به ریسک در س حداقل درحفظ بازل سرمایه اصول رعایت به ملزم همچنین اسالمی هاي بانک

بانک مرکزي مالزي، چارچوب کفایت سرمایه  2004باشند. در سال  درصد می 4درصد و حداقل سرمایه هسته در سطح 
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 برابر در اسالمی هاي بانک میزان سرمایه احتیاطی نمود. این روش تعیین هاي اسالمی منتشر ریسک بازار را براي بانک

 نماید.  ریزي می هاي بازار است، برنامه ر را که ناشی از نوسانات قیمتریسک بازا

 نهادهاي ریسک مدیریت هاي قابلیت افزایش هاي مالی اسالمی، نهادي زیرساخت توسعه در مهم هاي جنبه از دیگر یکی

، یک نرخ 2003در سال   مثال، عنوان به. است شده ابتکاري اجرا طرح چندین منظور، این براي. است اسالمی بانکداري

ات مالی شد. نهادها و موسس معرفی) معوق پرداخت فروش( تحت مفهوم بیع به ثمن آجل مالی مینتأ متغیري براي محصول

 مالی ابزار قادر خواهند بود تا به تنوع بخشی پرتفوي منابع مالی خود، که پیشتر بر مبناي منابع اسالمی با استفاده از این

 مالی مینتأ تأمین وجوه مواجه بودند زیرا تطابق اسالمی با یک عدم مالی نهادهاي ثابت، نرخ تحت رژیمبوده، بپردازند. 

با  اسالمی هاي به عنوان مثال، از زمانیکه بانک .گردید می مینتأمدت  هاي بانکی کوتاه سپرده آنها از طریق بلندمدت

حرکت  گونه لذا هر روبرو شدند، مدت طوالنی دوره یک از بیشمالی  تأمین براي سود هاي هایی در بکارگیري نرخ محدودیت

منجر به ایجاد مشکالتی براي نهادهاي بانکداري اسالمی در جهت اعطاي بازدهی  بازار نرخ در باال به رو هاي و جنبش

عدم تطابق بودجه ریسک مربوط به  کاهش براي متغیر نرخ مالی با رو، تأمین گذارانشان گردید. از این بخش به سپرده رضایت

  و در نظر گرفته شد. طراحی سپرده نرخ بردن باال منظور از طریق اجازه نهادهاي مالی اسالمی به

مالی تغییرپذیر دیگري  میناز تولیدات تأ عالوه بر بیع به ثمن آجل، شناور مالی با نرخ تکمیل سازوکار تأمین براي بنابراین

همچنین اقدامات بیشتري نیز از طریق بانک مرکزي مالزي در سال  .شدبر مبناي مفهوم اجاره به شرط تملیک استفاده 

 شامل اقدامات این معرفی گردید. IBSمتعارف تحت  بانکداري عملیات موسسات ریسک مدیریت بیشتر جهت تقویت 2005

 اسالمی، رعایت پرتفوي بانکداري سرمایه هاي صندوق اساس بر مالی مینتسهیالت تأ ذدر اخ مشتري براي ایجاد محدودیت

دیگر  و سربار هاي هزینه و تخصیص اسالمی پرتفوي بانکداري براي نیاز مورد قانونی ذخایر جدید و نقدینگی چارچوب

  باشد. اسالمی می بانکداري پرتفوي مربوط به مدیریت هاي هزینه

 ایجاد رفتار هدف با اسالمی مالی تأمین و را براي بانکداريتأثیر)  (بی بیطرف مالیات سیاست دولت ،2005 سال بودجه در

 رو، این مشابه اعالم نمود. از متعارف بانکداري مقابل معامالت در تأمین مالی معامالت و اسالمی بانکداري در عادالنه مالیاتی

قانون مالیات بر  و 1976 سال مصوب امالك واقعی سود بر قانون مالیات، 1967 درآمد سال بر مالیات قانون بعدي اصالحات

  ایجاد گردید.در سال هاي بعد 1949 مصوب عوارض

  

  (تأسیس شوراي ملی مشورتی شریعت و کمیته شریعت) قوانین شریعت. 4-3

از  )b) (5( 3 بخش دارند. نیاز ،1983اسالمی براي ایجاد اعضاي مشورتی شریعت به قانون بانکداري اسالمی سال  هاي بانک

شود و همچنین  توصیه نمی مرکزي بانک نماید که امکان اعطاي مجوز از سوي قانون بانکداري اسالمی شرایطی را بیان می

و   ها، ماده اساسنامه بانک )b(تواند به اعطاي مجوز بپردازد. در بند  وزیر نیز در صورت دارا بودن رضایت کافی از خدمات، می
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ها در عملیات بانکی خود از ابزارها و عناصري  شرطی که بانک است به اي تأسیس اعضاي مشورتی شریعت آمدهبندي بر

 کنند که مورد تأیید مذهب اسالمی باشد.  استفاده

 بخشدر . مالی بودند مشاوران انتصاب مالی نیازمند نهادهاي به عنوان ،1989سال   BAFIAتحت قانون  اسالمی هاي بانک

ها مشروط به انجام خدمات بانکی و مالی اسالمی مطابق  شریعت براي بانک مشورتی شوراي از قانون مذکور، ایجاد) 7( 124

 قدرت انتصاب ،2002 نهادهاي مالی سال قانون توسعه تحت مالی، نهادها و موسسات گردید. از سوي دیگربا شریعت فراهم 

، جهت انتخاب اعضاي IBS هاي تحت قانون بانک و اسالمی هاي بانک مچنانالبته ه بدست آوردند. نیز شریعت را اعضاي

 باشند. می مرکزي  شریعت به منظور پیگیري روزانه عملیات آنها و مسایل سیاسی مربوط به شریعت، نیازمند مراجعه به بانک

 تأسیس گردید:با اهداف ذیل  1997بانک مرکزي مالزي در سال  در) SAC( شریعت هیأت مشورتی رو، این از

 . تکفل هاي بیمه و نهادها اسالمی بانکداري عملیات به مربوط امور در به بانک مرکزي مشاورهارائه . 1

 . تأمین مالی وتکفل ها و تفسیرهاي شرعی بانکها و موسسات  در برداشت هماهنگیسازي و  یکسان. 2

 و بانکی موسسات توسط هاي ارائه شده یا طرح و جدید تولیداتمحصوالت و  با شریعت  انطباق ارزیابی و تحلیل و تجزیه. 3

  تکفل. موسسات

کلیه مسایل مربوط به بانکداري اسالمی و  فقهی بر -باالتریت مقام ناظر شرعیو  اختیار صاحبي مشورتی شریعت، شورا

هاي پرداخت نشده  تأخیر بدهیاخذ جریمه  مانند مختلفی مسائل بر روي شورا این کار، به آغاز زمان از باشد. تکفل می

 تمام کنندگانءامضا کنندگان زن و همچنین غیر مسلمانان به عنوان براي درخواست عدم وجود محدودیت ،ها توسط بانک

هیأت مشورتی شریعت همچنین به عنوان یگانه . ، موافقت نمودندبیشتر امنیت مالی و قبول هزینه شخص ثالث جهت اسناد

هاي مرتبط با مسایل شرعی بانکداري و  و اعالم نظر به محاکم قضایی و داوري مالزي درباره پرونده کنترل نهاد معتبر جهت

و هاي مالی  هاي شرعی موسسه تأمین مالی اسالمی و تکفل، حفظ استقالل شورا و منع مشارکت اعضاي شورا در کمیته

تحت  شرعی بانکداري و کسب و کار مالی اسالمی مسائل مورد در گیري تصمیم تنها صاحب اختیار براي عنوان به همچنین

هیأت مشورتی شریعت به اندازه اعضاء و مشاوران بانک مرکزي مالزي است. لذا  حدود و قوانین بانک مرکزي شناخته شده

مسئولیت اعتباردهی کلیه محصوالت بانکداري اسالمی و تکفل و همچنین اطمینان به سازگاري این محصوالت را با اصول 

اند. در رویکرد نخست،  رو، براي معرفی ابزارهاي بازار سرمایه اسالمی دو رویکرد را اتخاذ نموده عت بر عهده دارند. از اینشری

نمایند.  ابزارهاي مالی متعارف در بازار سرمایه مالزي را مورد بررسی قرار داده و مطابقت آنها را با اصول شرعی مشخص می

   57شود. ملی اسالمی، ابزارهاي مالی جدید طراحی میدر رویکرد دوم، بر اساس اصول 

 عمل مستقل از یکدیگر طور به IBSهاي تحت  بانک و اسالمی هاي بانک شریعت از سوي دیگر، با توجه به اینکه اعضاي

 منظور رو، به از این .شوند روبرو میموضوعات مشابه  عیدر تفسیر شر عقیده اختالفبا مشکالتی از جمله  لذا، کنند؛ می

 شریعت نهادها و شوراهاي مشورتی، بانک مرکزي مالزي دستورالعمل نظارت بر شریعت تفسیر چارچوب هماهنگی در
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کمیته  کرد. صادر 2004در سال  موسسات مالی اسالمی را جهت عقالیی و ساده نمودن عملیات و وظایف اعضاي شریعت

  کند. ک مرکزي مالزي را ایفا میکننده شوراي مشورتی شریعت بان شریعت درواقع نقش تکمیل

هاي کمیته، ارائه مشاوره مستمر به هیأت مدیره موسسه درباره مسایل شرعی مرتبط با عملیات و  اهم وظایف و مسئولیت

 قوانین، از اي مجموعه رهنمودها نیز هاي مالی است. هاي موسسه و تأیید دستورالعمل انطباق با شریعت موسسه فعالیت

 و نقش همچنین جزئیات را دربردارند. IBSهاي تحت  بانک و اسالمی بانک شریعت هاي تأسیس کمیته روش و مقررات

 به توجه با  به تفصیل آورده شده است. SAC و کمیته بین همکاري ترتیبات به همراه کمیته هاي مسئولیت و وظایف دامنه

و حاکمیت بر تمام معامالت مربوط به بخش تجاري جهت داوري  توجهی قابل توسعه ه،شد ایجاد قانونی هاي یرساختز

، کلیه فعاالن )2003 سال ،1 شماره( اي بخشنامه صدور با ماالیا دادگاه راستا، رئیس این ایجاد شده است. در کواالالمپور

هاي کوچکتر از  عالی کشور و دادگاه  قانونی کشور را به ثبت موارد مربوط به بانکداري اسالمی و تأمین مالی در هر دو دادگاه

 اسالمی در بانکداري است به توانسته عالی اختصاصی اندازي دادگاه راهرو،  از ایننماید.  طریق شماره کد ویژه ترغیب می

نظام بانکداري  بهایجاد اطمینان عمومی بیشتر  در ارد مربوط به بانکداري و مالی اسالمی و همچنیندادرسی مو تسریع

   نماید.اسالمی کمک قابل توجهی 

 و اصول حسابداري در موسسات مالی اسالمی . سیاست5

بحرین تأسیس  در کشور 1991مارس  27) در تاریخ AAOIFI(مالی اسالمی  سازمان حسابداري و حسابرسی براي موسسات

  شرح زیر است:  اهداف این سازمان به شد.

 دوره آموزشی، سمینارها،  تدوین و گسترش ضوابط حسابداري و حسابرسی موسسات مالی اسالمی از طریق برپایی -1

  غیره اي و نشریات دوره

  جهانی.  انطباق استانداردهاي حسابداري و حسابرسی موسسات مالی اسالمی با معیارهاي -2

  زمانی معین.  اصالح این ضوابط در فواصلبررسی و  -3

 اسالم تدوین نموده و پس از آن،  حسابداري و حسابرسی را با توجه به اصول شریعت  در بدو امر معیارهاي ،AAOIFIسازمان 

  هايوجود استاندارد دهد. اسالمی مورد بررسی قرار می  حسابداري را براي انطباق با اصول حسابداري  استانداردهاي جهانی

هاي  به صورت یباعث افزایش اعتماد عموم سو، هاي مالی از یک متحد الشکل حسابداري و اعمال رویه یکسان در تهیه صورت

توان  شود که این امر متعاقباً بیشتر می  هاي موجب جذب سپرده اسالمی شده و از سوي دیگر،  هاي مالی و عملکرد بانک

  58هد.د ها را افزایش می بانک  دهی این وام

گردد و در این زمینه،  تهیه می 1965مطابق با مفاد قانون شرکتهاي سال  اسالمی مالزي مالی موسسات براي مالی صورتهاي

هاي بانک مرکزي و هیأت استانداردهاي حسابداري مالزي، به تصویب و تأیید استانداردهاي حسابرسی و الزامات  دستورالعمل

 هاي بانک میان استانداردسازي و ، بانک مرکزي مالزي با هدف ترویج انسجام2003پردازند. در آگوست سال  شریعت می
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هیأت استانداردهاي حسابداري مالزي،  تایید مورد حسابداري استانداردهاي شرعی و IBA اسالمی مطابق با مفاد قانون

 ) را صادر نمودند. GP8-iهاي اسالمی مجاز( هاي مالی بانک ارائه گزارشات صورت  دستورالعمل

 سازي، مطابقت با مفاد اسالمی را براي شفاف هاي مالی مورد نیاز بانک هاي ها، حداقل احتیاجات صورت این دستورالعمل

بانک  دستورالعمل هاي و دیگر شریعت الزامات ، 1965 سال شرکتهاي قانون و 1983 مصوب سال اسالمی قانون بانکداري

هاي  هاي مالی بانک انتشار دستورالعمل ارائه گزارش صورت از بایستی، قبل هاي اسالمی می نکبا گیرد. مرکزي را در برمی

هاي ارائه  اجرا و دستورالعمل قابل حسابداري ، استانداردهاي1965 سال هاي شرکت قانون مختلف اسالمی مجاز، مفاد

  هاي مالی در صنعت بانکداري را دریافت و مطالعه نمایند. صورت

  ) عبارتند از:GP8-iهاي برجسته دستورالعمل فوق ( ویژگیاز جمله 

بایستی بررسی عملکرد و  اسالمی می هاي وضعیت حاکمیت شرکتی جهت بهبود بیشتر؛ بانک و عملکرد اجمالی بررسی. 1

هاي اسالمی به شفافیت و  هاي حاکمیت شرکتی خود را گزارش دهند. جهت ارائه گزارشات فوق الزم است بانک روش

هاي  بیانیه هاي کسب و کار خود بپردازند. در این میان، ها و معیارها، سازوکارها و برنامه سازي نحوه عملکرد، شاخص اءافش

 مدیره، هیئت مسئولیت و ترکیب هاي اسالمی، نسبت به سایر نهادها، جهت افشاي حاکمیت شرکتی فشار بیشتري به بانک

کند. هر دو گزارش  ریسک اعمال می هاي مدیریت سیاست و ها استراتژي داخلی و همچنین کنترل و حسابرسی هاي فعالیت

 هاي مدیریت بانک و عملکرد جهت ارزیابی مهمی را براي کاربران اطالعات مربوط به عملکرد کلی و حاکمیت شرکتی،

  اسالمی ارائه خواهد داد.

 عملکرد افشاء و شفافیت نیازمند اسالمی ايه (زکات) بانک تعهدات و در مدیریت شفافیت کمیته/هیأت مشورتی شریعت. 2

 توجه به با باشد. مدیره می هیئت گزارش تحت شریعت مسائل به مربوط هاي فعالیت بر نظارت خود کمیته جهت وظایف و

 یا و سهامداران یا و کار و کسب در زکات پرداخت به نسبت افشاء مسؤولیت به ملزم اسالمی بانک زکات، شفافیت تعهدات

  .باشد می گذاران سپرده از نمایندگی به

طور مشابه،  باشد. به شریعت می نیازمند انطباق با اصول اسالمی هاي شریعت بانک مشورتی کمیته/  مدیره هیئت گزارش. 3

 اصول با مطابق و اسالمی هاي بانک عملیات اعتبار افزایش منظور رود گزارشات به براي گزارشات حسابرسی نیز انتظار می

  شریعت ارائه شود.

  PER(59سود ( ذخایر (اندوخته) برابري. 4
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PER اسالمی هاي بانک توانایی کننده منعکس این ذخایر، شفافیت باشد. می بازدهی نرخ چارچوب در شده سازوکاري معرفی 

 افشاي به ملزم همچنین اسالمی هاي بانک .باشند (در قالب مضاربه) می گذاران سپرده به سود توزیع سطح در مدیریت

 . مالی هستند یک سال طول گردش مالی در همچنین و PER در مورد خود سیاست

  ها و دیگر موسسات مالی. گذاري بانک هدف و مشتریان ها با توجه به سپرده بندي طبقه. 5

 و اي هاي مضاربه سپرده مثال عنوان گروه هستند. به دو به خود هاي سپرده سازي شفاف به ملزم اسالمی هاي بانک

هاي اسالمی  هاي بانک اقداماتی اطالعات بیشتري را در ارتباط با میزان ریسک سپرده اي. انجام چنین مضاربه هاي غیر سپرده

  نماید. می فراهم

  ها درآمدي بانک هاي صورت ارائه. 6

 مثال: کاربرد مفهوماسالمی (به عنوان  بانکداري عملیات ماهیت اسالمی جهت انعکاس هاي درآمدي بانک صورت ارائه

 هاي هزینه و سازي درآمدها است. درصورت هاي مالی به شفاف ریزي شده پذیري) برنامه سپرده هاي فعالیت مرتبط با مضاربه

 شود. می  پرداخته عملکرد بانک کامل طور گذاران و یا به مشترك میان بانک و سپرده

 هاي توسعه بخش به عنوان یکی از )MASB( لزيما حسابداري استانداردهاي توان گفت هیأت در پایان می

رود. عمده فعالیت این هیأت در زمینه  شمار می اسالمی در مالزي به مالی حسابداري براي کسب و کار استانداردهاي

 و گیري اندازه مرابحه و شناسایی، و) فروش اقساطی( معوق فروش پرداخت ،)اجاره( لیزینگ استانداردهاي تهیه

استاندارد گزارشگري  10هیئت استانداردهاي حسابداري مالزي  باشد. اسالمی می مالی معامالت این نهادهاي شفافیت

. استانداردهاي است ه مالی تجدید نظرشده و چارچوب نظري جدید براي تهیه و ارائه صورتهاي مالی را منتشر کرد

المللی و مفاهیم نظري هیئت  زارشگري مالی بینهمان استانداردهاي گ گزارشگري مالی و مفاهیم نظري جدید اساساً

، این 2005در سال . باشد می 2007اول جوالي در المللی حسابداري هستند و تاریخ اجراي آنها  استانداردهاي بین

المللی مشخص، با هدف شفافیت بیشتر  هیئت اصالحاتی را در قالب توضیح، رهنمود و مثال براي استانداردهاي بین

. این امر براي گسترش محتوایی استانداردها جهت پوشش موضوعات فراروي داخلی و نظارتی و ارائه رهنمود نمودارائه 

همچنین . پذیرفتالمللی به آن اشاره نشده، صورت  استانداردهاي بین براي موسسات محلی در خصوص مواردي که در

 از جمله این هیئت با افراد ذینفع اتی میان، مذاکرالمللی براي همسویی استانداردهاي ملی و بیندر این راستا 

. گردیداي، حسابداري، نظارتی و سایر سازمانها، نوعی اجماع عمومی ایجاد  کنندگان صورتهاي مالی، نهادهاي حرفه تهیه

است،  المللی همسو نشده در حال حاضر تنها دو استاندارد در مالزي وجود دارد که با استانداردهاي بینبه طور کلی، 

عنوان گزارشگري  با 8المللی شماره  لت این موضوع این است که این هیئت در حال بررسی تطبیقی استاندارد بینع

هاي استقراض است که جایگزین  عنوان هزینه با 23المللی شماره  قسمتهاي عملیاتی و تجدید نظر در استاندارد بین
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نماید.  میظري را براي تهیه و ارائه صورتهاي مالی منتشر استانداردهاي مربوط خواهد شد. همچنین این هیئت مفاهیم ن

سازمانی است. همچنین بهبود ارائه  کنندگان برون این مفاهیم نظري اساس تهیه و ارائه صورتهاي مالی براي استفاده

م اطالعات و تسهیل در تدوین و بکارگیري استانداردهاي ملی و کمک به حل موضوعات جدید از سایر اهداف مفاهی

  60باشد. نظري می

  

  . تولیدات و عملکرد نظام بانکداري اسالمی در مالزي6

  . مقدمه 6-1

سیستم بانکداري اسالمی باعث پایداري نظام مالی اسالمی و نقش مهمی در تجهیز منابع، بکارگیري منابع (سپرده ها) براي اعطاي 

اي از منابع مالی اسالمی را  اسالمی در مالزي طیف وسیع و گسترده تسهیالت و رشد آن دارند. از این رو، موسسات و نهادهاي بانکداري

هاي مالی، زمین و  گذاري) جهت تأمین مالی تولیداتی در زمینه آموزش، پروژه پیشنهاد و خدماتی از قبیل انواع سپرده (پس انداز و سرمایه

  مستغالت، تأمین سرمایه در گردش و غیره را در اختیار دارند.

کداري اسالمی مالزي، پیشرفت تولیدات و نوآوري در آنها تحت چارچوب اصول شریعت اسالمی بوده و تا به امروز در صنعت بان

الحسنه و  محصول و خدمات اسالمی توسط بانکها تحت مفاهیمی از قبیل مضاربه، مشارکت، مرابحه، بیع به ثمن آجل، قرض 40بیش از 

  استصناع مورد استفاده قرار گرفته است.

  

  61هاي تجهیز منابع در بانکداري اسالمی مالزي . روش6-2

ها در استفاده از منابع مالی جهت اعطاي تسهیالت متنوع به متقاضیان داراي اختیار بیشتري  در نظام بانکداري اسالمی مالزي، بانک

ورد توجه قرار دهد و تنها محدودیت آنها انداز) را به صالحدید خود م تواند کلیه وجوه حاصل از عقود ودیعه (جاري و پس بوده و بانک می

گذاري داراي معناي  هاي سرمایه باشد. از سویی دیگر عقد مضاربه به کار رفته در حساب رعایت تأمین مالی با اصول شریعت اسالمی می

ام بانکداري اسالمی گردد. منابع مالی مورد نیاز نظ مدت محدود نمی تري است و به مصارف بازرگانی و محدودیت زمانی کوتاه وسیع

  گردد: مالزي، از نظر شکل شرعی به دو دسته عمده تقسیم می

  باشد. انداز می هاي جاري و پس هاي منطبق بر عقد ودیعه که شامل حساب حساب )1

 گذاري موسومند. هاي سرمایه هاي منطبق بر عقد مضاربه که به حساب حساب )2

  ام بانکداري اسالمی مالزي خواهیم پرداخت.در ادامه به معرفی هر یک از حساب هاي موجود در نظ

  62ـ حساب جاري:

دهند تا از تمام یا بخشی از وجوه در  گذاران به بانک اجازه می شود و در آنها سپرده ها براساس عقد ودیعه پذیرفته می این حساب

                                                             
60 -www.audit.org.ir/LinkClick.aspx 
61 - Bank Islam Malaysia Berhad (www.Bank islam.com.my/consumer Banking). 
62 - Current Account. 
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ارند تا هر زمان که الزم باشد از حساب خود گذاران این اطمینان را د داند، استفاده کند. از طرف دیگر سپرده مواردي که بانک صالح می

گذاران و نیز تشویق آنها به نگهداري از حساب جاري، براساس مفهوم  برداشت کنند. بانک نیز مختار است تا به منظور جلب سپرده

وده و داراي نرخ از پیش تعیین اسالمی هبه، مبالغی را به عنوان بازده حساب جاري به دارندگان آن پرداخت نماید، اما این بازده الزامی نب

  اي نیست. شده

  63انداز: ـ حساب پس

دهند تا از تمام یا بخشی از وجوه، به صالحدید  گذاران به بانک این اختیار را می این حساب براساس عقد ودیعه بوده و در آنها سپرده

نماید. در این نوع حساب نیز  گذاري شده را تضمین می هپرداخت تمام یا بخشی از وجوه سپرد بانک استفاده نمایند و در مقابل، بانک باز

ها و براساس مفهوم هبه،  تواند مبالغی را به عنوان بازده حساب به دارندگان آن به عنوان سیاست جلب و نگهداري حساب بانک می

  پرداخت نماید.

  64گذاري عام: ـ حساب سرمایه

گذاري انجام  تواند در سرمایه گذار به هیچ عنوان نمی گیرد و سپرده میها براساس عقد مضاربه شکل  گذاري در این حساب سپرده

گذاري کند.  مدت سرمایه مدت یا دراز مدت، میان گذاري کوتاه ها را در سرمایه تواند وجوه حاصل از این حساب  شده، دخالت کند. بانک می

گذاران ناگزیر از پذیرش  و در صورت بروز زیان، سپرده گردد هاي از پیش تعیین شده تقسیم می سود حاصل از آن نیر براساس نسبت

تمامی آن خواهند بود مگر آنکه زیان حاصل، ناشی از غفلت یا سوء مدیریت بانک باشد. براي افتتاح حساب یک حداقل مبلغ براي 

  شود. گذاري الزم است که از طرف واحد بانکداري اسالمی به وي اطالع داده می سپرده

  هاي زیر است:  گذاري عام داراي ویژگی ههاي سرمای حساب

  ها به صورت انفرادي یا مشترك قابل افتتاح هستند. ـ این حساب1

انداز یا جاري باشد که در هر صورت  هاي پس تواند به صورت نقد، چک یا حواله وجه از حساب ـ مبلغ الزم براي افتتاح حساب می2

  پذیرد. پس از وصول وجه افتتاح حساب انجام می

گردد که در هر مرحله از عملیات بستن یا تمدید حساب مورد نیاز خواهد بود. بستن حساب  ـ پس از افتتاح حساب، گواهی صادر می3

گذاران  پیش، در زمان سررسید و پس از سررسید میسر است و چنانچه حساب به هنگام یا پس از سررسید بسته شود، سپرده

کنند و اگر کمتر از یک ماه از افتتاح حساب سپري شده باشد، هیچ سودي به  دریافت میاصل سپرده را به همراه سهم سود خود 

  گذاران پرداخت نمود. توان به سپرده هاي پیش از یک ماه، بخشی از سود قابل قبول را می آنها تعلق نخواهد گرفت. براي زمان

گذاري عام بوده   ویژگی این حساب از نظر عمل و نوع عقد مبنا، بمانند حساب سرمایه :65گذاري خاص هاي سرمایه ـ حساب

هاي سود براي انواع  اي معین یا بخش اقتصادي خاص مشخص نمایند. نرخ گذاري وجوهشان را در پروژه گذاران قادرند تا سرمایه و سپرده

                                                             
63 - Saving Account. 
64 -

 General Investment Account. 
65- Special Investment Account. 
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تعیین این نرخ و اعالم آن، هر شعبه نسبت به محاسبه سود شود. پس از  ها براساس سود تحقق یافته تعیین می مختلف سپرده

  کند. گذارانش اقدام می سپرده

هاي سپرده سیستم بانکداري اسالمی مالزي را نشان می دهد. طی سال  ، به ترتیب میزان و رشد انواع حساب1جدول و نمودار 

هاي بانکداري اسالمی را  درصد بیشترین سهم سپرده 50، حساب هاي سرمایه گذاري(عام و خاص) به طور متوسط با 2007- 2012هاي 

 27درصد) و جاري ( 16انداز ( هاي پس درصدي در مقایسه با حساب 9تنها از رشد  2011دهند. در حالیکه این حساب در سال  تشکیل می

مدت  گذاري کوتاه سرمایهگذاري را حساب هاي  هاي سپرده سرمایه درصد) برخوردار بوده است. شایان ذکر است، قسمت عمده حساب

درصد تشکیل می دهد که بر اساس گزارش بانک مرکزي مالزي،  2/95هایی با سررسید کمتر از یک سال)  با سهمی در حدود  (حساب

افزایش تعداد مشتریان جزئی(خرده فروشی) و افزایش بیش از اندازه نقدینگی در سیستم بانکداري اسالمی از جمله دالیل اصلی این امر 

درصد  19به طور متوسط ساالنه از رشدي معادل  2008- 2012هاي  به شمار می روند. در مجموع سپرده هاي اسالمی طی سال

میان، سهم  ، افزایش یافته و در این2012میلیارد دالر در سال  287میلیارد دالر به  155برخوردار بوده است و میزان کل سپرده ها از 

  رسیده است.  2012درصد تا پایان نیمه اول سال  21هاي سیستم بانکی مالزي به  ز کل سپردهسپرده هاي بانکداري اسالمی ا

  

  

  

  : انواع حساب هاي سپرده در بانک هاي اسالمی مالزي4جدول 

  واحد: میلیون رینگیت                                                                                                                            

  2012*  2011  2010  2009  2008  انواع حساب هاي سپرده

  26118  23481  20267  18127  15745  حساب  پس انداز

 حساب سرمایه گذاري

  (عام و خاص)

69123 93535 102065 110348  107367  

  51397  42632 33539 30056 26496  حساب جاري

  287447  266387 216952 188839 154702  کل سپرده

           Source: Bank Negara Malaysia                                                                                      2012  *-  اول سالماهه  6تا  
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  : رشد انواع سپرده ها در سیستم بانکداري اسالمی مالزي (درصد)1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ابزارهاي مالی قابل انتقال بانکداري اسالمی در مالزي 

  

گردند.  مند می هاي داخلی عموم مردم بهره انداز هاي مالی واجد شرایط با استفاده از این ابزارها، از پس هاي تجاري و شرکت بانک

شوند. گواهی مذکور  تقسیم می 67ها سپرده و ابزارهاي قابل انتقال اسالمی 66این ابزارها به دو دسته گواهی بدهی قابل انتقال اسالمی

اند. هر دوي این  ها براساس مفهوم مضاربه ایجاد گردیده و ابزارهاي قابل انتقال اسالمی سپرده 68براساس مفهوم اسالمی فروش اقساطی

عملکرد در این ابزارها را  نحوه 5اند. جدول  ابزارها توسط شوراي مشورتی شریعت و بانک مرکزي مالزي مورد تأیید و حمایت قرار گرفته

  نشان می دهد.

                                                             
66 - Negotiable Islamic Debt Certificate (NIDC). 
67 - Islamic Negotiable Instrument of Deposits (INID). 
68

فروش اقساطی  -  (Bai' Bithaman Ajil) 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

2007 2008 2009 2010 2011

پس انداز

سرمایه گذاري  

جاري



 
 

 
 

46 

 

  ):عملکرد ابزارهاي مالی قابل انتقال بانکداري اسالمی در مالزي5جدول (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها به اشکال زیر در بازارهاي ثانویه (بورس) قابل معامله هستند: الزم به ذکر است، این گواهی

شود. بدیهی است این خرید و  فروشنده به خریداري غیر از ناشر اطالق میالف) خرید و فروش قطعی: به انتقال مالکیت گروهی از 

  فروش هیچ تأثیري در محاسبه تعهدات ناشر نخواهد داشت.

هاي خود را چنانچه حداقل یک ماه از انتشار آنها گذشته باشد، در مورد گواهی به قیمت  تواند گواهی  ب) خرید و بازخرید: ناشر می

  ده تنها در موعد پرداخت سود، پیش از سررسید بازخرید کند.بازار و در مورد سپر

ی (
الم

س
ل ا

قا
نت

ل ا
قاب

ی 
ده

ی ب
اه

گو
N

ID
C

(
 

  کند. گذاري براساس این گواهی به بانک مراجعه می ـ مشتري براي سپرده1

  فروشد. گذاري شده به مشتري می سهام) به صورت نقدي و به نسبت وجه سپردهـ مؤسسه بانکی دارایی خود را (مثالً ساختمان یا 2

  نماید. ـ مشتري بهاي خرید دارایی را به صورت نقدي به مؤسسه بانکی پرداخت می3

  نماید. ـ مؤسسه بانکی دارایی را به مشتري منتقل می4

  فروشد. میـ بالفاصله مشتري دارایی را بیش از مبلغ خرید به مؤسسه بانکی 5

  گردد. گذاري مشتري تلقی می التفاوت بهاي خرید و فروش سود سرمایه ـ مابه6

  کند. ـ مؤسسه بانکی گواهی بدهی قابل انتقال را به عنوان گواهی بدهی بانک به مشتري منتشر می7

  پرداخت بستگی به زمان توافق شده دارد. ـ باز8

  گردد. گذاري مشتري تلقی می به عنوان مدت سرمایه گذاري هاي سرمایه ـ زمان سررسید همانند حساب9

دهد و بهاي اسمی آن را (شامل سود اسمی آن)  ـ به هنگام سررسید، مشتري گواهی بدهی قابل انتقال را به مؤسسه بانکی ارائه می10

  کند. دریافت می

ده
پر

س
  

ی (
الم

س
ل ا

قا
نت

ل ا
قاب

IN
ID

(
 

  

  سپارد. میـ مشتري وجه خود را به مؤسسه بانکی 1

  کند. ـ مؤسسه بانکی با پذیرش سپرده، سپرده قابل انتقال اسالمی را به عنوان گواهی سپرده منتشر می2

نماید. الزم  ـ به هنگام سررسید، مشتري با ارائه سپرده فوق به مؤسسه بانکی ارزش اسمی آن را به همراه سود اعالم شده دریافت می3

الشرکه از تعلق سود قید  گردد. اما به هنگام صدور این ابزار درصد سهم در سررسید مشخص می به ذکر است که نرخ قطعی سود تنها

  گردد. می
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گذار)  ج) فروش و توافق بیع متقابل: در چنین حالتی فروشنده (مالک) گواهی را به بهاي موردتوافق طرفین به خریدار (سرمایه

  فروشنده بفروشد. نماید که گواهی را در زمان معین و به بهاي مورد توافق مجدداً به فروشد و خریدار تعهد می می

  

  هاي تخصیص منابع در بانکداري اسالمی مالزي . روش6-3

رود، با  ابزارهاي تأمین مالی و مفاهیم موجود در نظام بانکداري اسالمی مالزي با آنچه که در عقود اسالمی در ایران به کار می

الحسنه،  اجاره به شرط تملیک، اجاره، قرض ،69نماید. مفاهیمی چون فروش اقساطی (بیع بثمن اجل) اندکی مسامحه مطابقت می

  مسلم(سلف)، کفالت (ضمان)، رهن، وکالت، حواله وهبه مطابق مفاهیم موجود در نظام بانکداري اسالمی ایران است.

  شود: در این قسمت به برخی از مفاهیم مورد استفاده در نظام بانکداري اسالمی مالزي اشاره می

به واگذاري کاال و یا وجه (سپرده) به شخص دیگري است که در اصل مالک آن نیست بلکه از مفهوم آن  70ودیعه با ضمانت:

پذیر پرداخت تمام مبلغ سپرده و یا بخشی از آن را به محض تقاضاي صاحب سپرده تضمین  کند. در ودیعه، سپرده آن مخافظت می

ها) قسمتی از سود بدست آمده را به عنوان قدردانی و جایزه و  بانکپذیر ( گذار سهمی از چنین منابعی ندارد اما سپرده نماید. سپرده می

  دهند. گذاران انتقال می به سپرده» هبه«طبق اصل اسالمی 

اندازي  کننده سرمایه از یک سو و دیگري (تحت عنوان کارآفرین) که از این سرمایه جهت راه به توافق میان تأمین 71ـ مضاربه:

گردد. توافق مضاربه در  هاي از پیش تعیین شده تقسیم می شود. سود حاصله براساس نسبت کند، اطالق می هاي تجاري استفاده می پروژه

  تواند در جهت عکس نیز صورت پذیرد: بانکداري بدون ربا در مالزي می

  گذار به عنوان صاحب سرمایه ـ بانک اسالمی به عنوان کارآفرین و سپرده1

  ر و صاحب صنعت یا خدمات به عنوان صاحب سرمایه.گذا ـ بانک اسالمی به عنوان سپرده2

در مفهوم مضاربه، کل زیان متحمل بر خالف سود متوجه سپرده گذار(صاحب سرمایه) خواهد بود. در نظام بانکداري اسالمی مالزي، 

شده در مضاربه وجود ندارد  برخالف ظوابط معین شده در عقد مضاربه در نظام بانکداري اسالمی ایران، تاکید خاصی بر نوع پروژه تعریف

  و کارآفرین مجاز است چه در زمینه بازرگانی و چه در زمینه صنعت وارد عقد مضاربه با سپرده گذار شود. 

هاي  گذاري در کسب و کار معین که به واسطه آن سود حاصله براساس نسبت عبارت است از شراکت و یا سرمایه 72ـ مشارکت:

  شان در زیان احتمالی سهیم خواهند بود. در مواقعی که دچار ضرر بشوند، هر دو طرف به نسبت سرمایهگردد و  توافق شده، تقسیم می

رسد که تفاوت خاصی میان دو نوع عقد مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی (آنچه در  گذاري به نظر می در رابطه با این نوع سرمایه

دهد، اما از  صیص سود، نزدیکی آن را به عقد مشارکت مدنی نشان میایران مرسوم است) وجود نداشته باشد. از یک طرف نحوه تخ

  طرف دیگر مسؤلیت محدود نسبت به سرمایه بیشتر به مفهوم مشارکت حقوقی نزدیک است.

                                                             
1- Bai' Bithaman Ajil. 
70- Wadiah Yad Dhamanah. 
71 - Mudharabah. 
72 - Musyarakah. 
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شود که از طریق خرید و فروش گواهی بدهی، اوراق بهادار، اوراق و اسناد  به آن دسته از منابع مالی اطالق می 73ـ بیع دین:

گردد و تنها اسناد حاکی از دیون واقعی از طریق آن قابل معامله هستند و بیع دین یک ابزار  منطبق بر شریعت تأمین میتجاري 

  مدت است و زمان آن نباید از یک سال تجاوز نماید. کوتاه

پذیرد که محصول  کننده می وسیله، تأمین شود که بدین کننده اطالق می کننده و یا تأمین به توافق میان مشتري و عرضه 74ـ اجاره:

  معینی را به صورت مثالً ماهیانه و براساس قیمت و نوع پرداخت توافقی به مشتري عرضه (تحویل) نماید.

گذاري (اعطاي  هاي سرمایه هاي اقتصادي و متقاضیان وجوه، انواع روش هاي فوق جهت تأمین مالی فعالیت عالوه بر روش

  باشد: مالزي به شرح زیر میتسهیالت) در طرح بانکداري اسالمی 

تواند سهام سایر  گذاري در سهام: براساس قوانین کنترل تملک و نگهداري سهام در مالزي، یک مؤسسه مالی می الف) سرمایه

  مؤسسات را با شرایط زیر خریداري کند.

  درصد ارزش سرمایه تجاوز نکند. 10ـ پرداخت براي خرید سهام از 1

  درصد ارزش سرمایه آن فزونی ننماید.10شود از  هام آن خریداري میـ میزان تملک شرکتی که س2

  درصد سرمایه بانک بیشتر نباشد. 25ها از  ـ کل مبالغ سهام خریداري شده شرکت3

  هاي مورد تأیید بانک مرکزي باشد. ـ سهام خریداري شده مربوط به شرکت4

نمایند. اول آنکه دولت  گذاري دولتی می اقدام به خریداري اوراق سرمایهها به دو دلیل  گذاري دولتی: بانک ب) خرید اوراق سرمایه

ها براي ذخایر قانونی خود از این اوراق  گیرد لذا بانک کند و به آنها سود تعلق می قانونی قبول می  مالزي این اوراق را به عنوان سپرده

شود.  گذاري استفاده می ی وجود نداشته باشد از این اوراق براي سرمایهکه متقاضی براي تسهیالت بانک نمایند. دوم آنکه زمانی استفاده می

الحسنه بوده و بازده آن در فواصل زمانی یک ساله پس از انتشار توسط وزارت دارایی اعالم  عقد مورد استفاده در این حالت قرض

  گردد. می

پذیرد. در حالت مضاربه،  و عقد مضاربه و مشارکت صورت میاساس این طرح طبق د ها بر ها: تأمین مالی پروژه ج) تأمین مالی پروژه

نماید و طرف متقاضی تسهیالت (کارآفرین) مسؤلیت کنترل پروژه را بر  بانک آورنده سرمایه است و تمامی منابع مورد نیاز را تأمین می

نیست که بانک اختیار نظارت را نداشته باشد و  اي در مدیریت پروژه ندارد البته این بدان معنی عهده دارد. از این رو بانک هیچ مداخله

  شود و اگر زیانی حاصل شود، تمامی آن متوجه بانک خواهد بود. نسبت سود دریافتی نیز میان دو طرف پس از مذاکره مشخص می

ین اختیار کنترل هاي توافقی سهیم خواهند بود. همچن آفرین هر دو در تکمیل سرمایه پروژه به نسبت در حالت مشارکت، بانک و کار

کنند و این  مدیریت میان طرفین مشترك است، اما این اختیار قابل تفویض است. هر دو طرف بر سهم خود از سود بدست آمده توافق می

نسبت با درصد مشارکت آنها یکسان نخواهد بود، اما در صورت بروز زیان، هر یک از طرفین به اندازه سرمایه خود مسؤلیت خواهند 

  داشت.

  ها و ارائه خدمات آن به نوع عقد اسالمی مورد استفاده بستگی دارد. د) تملک دارایی: تملک دارایی

                                                             
73

 - Bai'al- Dayn. 
74 - Ijarah (Leasing). 
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در تملک دارایی براساس فروش اقساطی، بانک پس از ارزیابی نیازهاي مشتري، هزینه واقعی دارایی را به عالوه حاشیه سود مدنظر 

تواند بازپرداخت را به صورت قسطی و یا یک جا بپردازد.  کند. مشتري می الم میبانک، محاسبه کرده و به عنوان قیمت توافقی به وي اع

  پرداخت، هیچ مبلغی تحت عنوان بهره از وي نباید اخذ گردد. نکته مهم آن است که در صورت عدم توانایی مشتري در باز

و در قبال آن در فواصل زمانی معین مبلغی  کند در تملک دارایی براساس اجاره، بانک دارایی مورد تقاضاي مشتري را خریداري می

  کند و اگر وي توانایی بازپرداخت را نداشته باشد، نباید مبلغی به عنوان بهره از وي گرفته شود. را به عنوان اجاره دریافت می

عقود اسالمی، وجود هاي گوناگونی جهت تأمین مالی امور بازرگانی، براساس  هـ تأمین مالی امور بازرگانی: در کشور مالزي، روش

  دارد.

کند و سپس بانک پس از دریافت کل  ـ اعتبارات اسنادي براساس عقد وکالت: مشتري نیاز خود را به اعتباراسنادي بانک اعالم می1

دهد و در نهایت  مبلغ کاال به صورت سپرده بر طبق اصل ودیعه، اقدام به گشایش اعتبار کرده و اسناد را به مشتري تحویل می

  کند. مزد و کمیسیون خود را از مشتري دریافت میکار

کند و بانک نیز با افزودن سهم  ـ اعتبارات اسنادي براساس عقد مشارکت: مشتري سهم خود را از عقد مشارکت به بانک واریز می2

ود ایجاد شده با نماید. در نهایت فروش کاال، س شراکت خود اقدام به گشایش اعتبار نموده و اسناد را به مشتري واگذار می

  گردد. هایی که در قرارداد اولیه آمده است، بین بانک و مشتري تقسیم می نسبت

کند و بانک  ـ اعتبارات اسنادي براساس عقد مرابحه: در این روش مشتري نیاز خود را در قالب اعتبارات اسنادي به بانک اعالم می3

اید و سپس کاال را با قیمتی شامل بهاي تمام شده، کارمزد و حاشیه سود نم با وجوه خود اقدام به گشایش اعتبار خرید کاال می

  فروشد. به صورت یک جا و یا قسطی به مشتري می

دهد. براي  ـ ضمانت اسنادي براساس اصل کفالت: براساس این اصل بانک انجام کاري معین و یا تأدیه وام به مشتري ضمانت می4

  نماید. کند و در مقابل خدمت کارمزد دریافت می دیعه از مشتري دریافت میاین منظور بانک مبالغی را طبق اصل و

ـ تأمین مالی سرمایه در گردش براساس اصل مرابحه: در مواردي که مشتري نیاز به سرمایه در گردش خود چون تأمین موجودي 5

کند تا خریدهاي الزم را از وجوه بانک  خواست میانبار، لوازم یدکی، کاالهاي نیم ساخته و یا مواد اولیه را داشته باشد از بانک در

دهد که این کار را انجام دهد. سپس بانک کاال را با قیمتی که شامل بهاي تمام شده و  انجام دهد و یا به بانک وکالت می

هاي  رسیدنماید تا در سر فروشد و بازپرداخت آن را در زمان توافق شده به مشتري اعالم می حاشیه سود است به مشتري می

  مشخص اقدام به بازپرداخت نماید.

شود. دو طرف قرارداد باید از  : این ابزار براي عملیات خرید و فروش کاالهاي عمومی استفاده میمرابحه کاالهاي عمومی - 

جنس و کیفیت و قیمت کاالي خریداري آگاه باشند و در خصوص سود خرید و فروش توافق کنند. این عقد در خصوص مبادله پنج 

ما، جو. این ابزار از عقودي است که بیش از سایر عقود در معرض آفت طال، نقره، گندم، خر کاالي زیر در ازاي همان کاال ممنوع است:

تبدیل به وام است. عدم مصرف وجوه اعتباري در خرید و فروش کاالي مورد توافق، فروش کاال قبل از تحصیل آن، مصرف وجوه براي 

هاي انحراف این عقد است. این عقد مشابه  خرید کاالیی که قبال خریداري شده است و انجام معامله به صورت صوري از جمله زمینه

    مضاربه در بانکداري اسالمی در ایران است. 
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بیع عینه یکی از انواع محصوالت یا تولیدات یا خدمات بانکداري اسالمی است. یک شخص ضرورتمند که به مقداري پول : 75بیع عینه

ه قسط قرضی میخرد. در قرارداد ایشان ذکر میشود که مشتري ضرورت دارد، به بانک اسالمی مراجعه میکند و یک جنس را از بانک ب

باید پول این جنس را در این مدت معین با اقساط معین پرداخت کند. زمانیکه این قرارداد تعیین شد، بانک همان جنس را از مشتري به 

ینجا هم انقداً پرداخت میکند. در ارزش کمتري از آن قیمتی میخرد که به مشتري فروخته بود و پول خرید را یک مشت به مشتري

  مشتري پول مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد و هم بانک بدون درگیري با سود و سودکاري به مشتري خود قرضه میدهد.

ین نوع خدمات بانکداري اسالمی نیز اشکاالتی را اشاره کرده اند ولی به هر صورت این یکی از موفق ترین انواع ابعضی علماء در

  است. زيتعامالت و قرارداد هاي بانکداري اسالمی در سایر کشورهاي جهان و بالخصوص مال

در بعضی کشورها مانند  هست که امروزا جل نوعی از محصوالت یا خدمات بانکداري اسالمیآثمن ه بیع ب :76جلآثمن ه بیع ب

    اعالم شده است.ي از آن استفاده میشود و در بعضی کشورهاي دیگر ممنوع و خالف شریعت زمال

موافقت میرسد. ه ین نوع محصول، مشتري یک جنس را براي خریداري انتخاب میکند و سر قیمت و سایر مقررات آن با فروشنده بادر

مشتري  هبعدا براي کمک مالی به بانک اسالمی مراجعه میکند. بانک  شی را از فروشنده میخرد و با ازدیاد مفاد خود آنرا دفعتا ب

میفروشد. زمانیکه بانک جنس را به مشتري میفروشد، اسنادهاي ملکیت آن را از مشتري میگیرد و پول را به فروشنده اصلی پرداخت 

  میکند. بعدا مشتري پول جنس را بر اساس مدت تعیین شده بین مشتري و بانک، ماهانه در اقساط به بانک میپردازد.

(پیروان مذهب شافعی) آنرا درست میدانند ولی بعضی دیگري مانند پیروان مذهب حنفی، مالکی  بعضی دانشمندان بانکداري اسالمی

پرداخت قیمت آن به  قبل از و شیعه آنرا نادرست میدانند. سبب نادرست بودن آن از نگاه شریعت از نظر ایشان اینست که بانک جنس را

رداد همزمان بدون اتمام یکی و آغاز دیگري هردو در یک وقت رخ میدهد که ینجا دو قرارا به مشتري میفروشد. یعنی درا فروشنده، آن

    قرارداد اولی میان مشتري و بانک را نادرست میسازد.

سایر  می شود.ي از آن استفاده زالبته این نوع قرارداد در دنیا آنقدر مورد استفاده نیست و تنها در بعضی بانکهاي اسالمی کشور مال

ـ مدیریت 4هاي مسافرتی  ـ فروش چک3هاي خارجی،  ـ خرید و فروش پول2ـ حواله و انتقال، 1لزي عبارتند از: خدمات بانکی در ما

  هاي خاص ـ ارائه خدمات به شرکت5گذاري در اوراق بهادار،  سرمایه

. بررسی حجم وامهاي اعطایی، سهم و رشد آن بر حسب عقود اسالمی در سیستم بانکداري 6-4

   اسالمی کشور مالزي

  

هایی از جمله اجاره، مضاربه، مرابحه، مشارکت، قرض الحسنه، فروش اقساطی، بیع  هاي اسالمی این کشور در زمینه عمده بانک

، سهم وامهاي 6کنند.جدول  گذاري و فعالیت می گذاري در شرکتهاي وابسته و شریک و اوراق بهادار سرمایه العینه، استصناع، سرمایه

دهد. بررسی عملکرد بانکداري اسالمی در مالزي  سالمی در سیستم بانکداري اسالمی کشور مالزي را نشان میاعطایی به تفکیک عقود ا

شود، بسیار کم است. با توجه به این واقعیت که اصل و اساس  دهد که حجم فعالیتهایی که در قالب عقد مضاربه انجام می نشان می

درصد مضاربه از کل عقود بانکی بسیار ناچیز به نظر  2/0اربه استوار است، سهم بانکداري اسالمی بر مبناي دو شیوه مشارکت و مض

باشد. در مورد عقد  درصد می 1/0، تنها 2012رسد. بطوریکه نسبت عملکرد مضاربه به مجموع اعطاي تسهیالت در نیمه اول سال  می

                                                             
75- Bai' Inah 
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طول دوره داراي رشد قابل توجهی بوده است، اما سهم آن شود در  مشارکت نیز، اگرچه حجم فعالیتهایی که در قالب این عقد انجام می

  درصد می باشد. 4/2نسبت به کل تسهیالت اعطایی در طول دوره کم و بطور متوسط برابر با 

عمده دالیل کاهش عملکرد مضاربه و مشارکت در نظام بانکداري بدون ربا در کشور مالزي، عدم وجود دانش کافی در خصوص 

ه مشارکتی، مدیریت پروژه مشارکتی، ارزیابی پروژه سودده، باالبودن ریسک مضاربه و مشارکت نسبت به سایر انتخاب پروژه سودد

روشهاي تامین مالی نظیر فروش اقساطی و اجاره، کمتر بودن میزان سوددهی مضاربه و مشارکت نسبت به سایر ابزارهاي تامین مالی و 

  باشد.باالبودن هزینه نظارتی مضاربه و مشارکت می 

فروش اقساطی یکی از ابزارهاي تأمین مالی اسالمی است که در سطح بسیار وسیعی در بانکداري بدون ربا در مالزي مورد استفاده 

درصد مجموع تسهیالت اعطایی در بانکداري اسالمی مالزي را بخود اختصاص داده  40گیرد. بطوریکه این ابزار نزدیک به حدود  قرار می

  توان به ریسک کمتر، آسانی عمل، آشنایی بیشتر کارکنان و مردم اشاره نمود. امل استقبال از این ابزار تامین مالی را میاست. از جمله عو

درصد بعد از فروش اقساطی بیشترین اهمیت ممکن را  15درصد و  28اجاره به شرط تملیک و مرابحه نیز به ترتیب با سهمی برابر  

  دهند.  الی بخود اختصاص مینسبت به سایر ابزارهاي تامین م

  : بررسی سهم وامهاي اعطایی به تفکیک عقود اسالمی در سیستم بانکداري اسالمی کشور مالزي6جدول 

  واحد: درصد                                                                                                                  

  وامهاي پرداختی

2007  2008  2009  2010  2011  

2012  

  (نیمه اول)

  متوسط

 3/33  2/32  32 7/33 2/32 33 37  فروش اقساطی

 2/2  7/1  2 5/2 3 7/2 3/1  اجاره

 28  1/24  26 3/27 2/29  4/30 30  اجاره به شرط تملیک

 1/15  17  5/15 6/14 2/17 1/15 3/11  مرابحه

 4/2  8/4  8/3 5/2 8/1 08/1 4/0  مشارکت

 19/0  1/0  13/0 17/0 28/0 30/0 13/0  مضاربه

 95/0  5/0  7/0 1 1/1 3/1  9/0  استصناع

 18  5/19  20 1/18 2/15 16 5/18  سایر
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  : حجم کل تسهیالت اعطایی در سیستم بانکداري اسالمی مالزي2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  : رشد تسهیالت اعطایی در سیستم بانکداري اسالمی مالزي3نمودار 
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دهد.  به ترتیب میزان کل تسهیالت اعطایی و روند رشد آنها در سیستم بانکداري اسالمی مالزي را نشان می 3و  2نمودار 

میلیارد  100هاي مورد بررسی در حال افزایش بوده است به طوریکه از  گردد؛ کل وامهاي اعطایی طی سال گونه که مالحظه می همان

است. این در حالی است  ) درصد رسیده22(با رشد  2011میلیارد رینگیت در پایان سال  200به   2008درصد) در سال  50رینگیت (رشد 

وط به حمایت قوي مخارج مصرفی و که قسمت اعظم افزایش تسهیالت اعطایی از طریق نهادها و موسسات بانکداري اسالمی مرب

روند رشد تسهیالت اعطایی  ،باشد. از سوي دیگر هاي خارجی می کنندگان بوده و بخش دیگر آن مربوط به دارایی مین مالی مصرفتأ

  درصد افزایش یافته است.  22درصد به  16از  2011کاهشی و در سال  2010تا  2008دهد که از سال  نشان می

  

  . عملکرد نظام بانکداري اسالمی در مالزي6-5
  

در این قسمت جهت ارزیابی وضعیت بانکداري اسالمی از آمار و اطالعات بانک مرکزي مالزي و پایگاه اطالعاتی 

Bankscope هاي بانکداري اسالمی  استفاده شده است. با توجه به فعالیت 2012تا نیمه اول سال  2008هاي  براي سال

به  2008درصد در سال  14ي اسالمی از کل نظام بانکی از باشیم. سهم بانکدار شاهد رشد قابل این صنعت در مالزي می

درصد را براي نظام  20میان دستیابی به سهم  است. مالزي در این رسیده 2012درصد در پایان نیمه اول سال  5/19

ري اسالمی ها، سپرده و تسهیالت بانکدا ، اندازه و میزان رشد دارایی6تا  4است. نمودار  بانکداري اسالمی هدفگذاري کرده

ها  گردد، به طور متوسط در دوره مورد بررسی، ارزش کل دارایی و سپرده گونه که مالحظه می دهد. همان مالزي را نشان می

، ارزش کل 2012از روندي صعودي برخوردار بوده و نسبت به تسهیالت با افزایش بیشتري روبرو هستند. در سال 

  است. هاي نظام بانکی رسیده  درصد در مقایسه با کل دارایی 19رد دالر و سهم میلیا 117هاي بانکداي اسالمی به  دارایی

  : رشد نظام بانکداري اسالمی مالزي4نمودار

  (میلیارد دالر)                                                                        
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  هاي نظام بانکی دارایی: روند سهم بانکداري اسالمی از کل 5نمودار 

  

  

  

  

  

  

دهد در طی  ها و تأمین مالی اسالمی (تسهیالت اعطایی) نیز در نظام بانکداري اسالمی نشان می عملکرد مربوط به سپرده

ا ه طوریکه میزان تسهیالت اعطایی مالزي در قالب عقود اسالمی و سپرده است. به از رشد مثبتی برخوردار بوده 2012تا  2008هاي  سال

رسیده است. در  2012میلیارد دالر در پایان نیمه اول سال  94میلیارد و  63به  2008میلیارد دالر در سال  42میلیارد و  25به ترتیب از 

  درصد از کل نظام بانکی مالزي را تشکیل می دهند.     21هاي نظام بانکداري اسالمی حدود  این میان تسهیالت اعطایی و سپرده

  هاي اسالمی از کل نظام بانکی سپرده ها و تسهیالت بانک: سهم 6نمودار
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  هاي) مالی در بانکداري اسالمی مالزي و بانکداري متعارف هاي (نسبت . بررسی شاخص6-6

 2011- 2008هاي  در این قسمت به ارزیابی عملکرد بانکداري اسالمی در مالزي از لحاظ سودآوري، نقدینگی و سرمایه طی سال

  پردازیم. می

هاي خود است، به طور  کننده استفاده مطلوب بانک از دارایی ها که بیان دهد که نسبت بازده دارایی بانک بررسی انجام شده نشان می

دهد که دارایی بانک در سطح مناسب خود از  درصد) قرار دارد و نشان می 1درصد و در سطح متوسط استاندارد جهانی ( 1متوسط حدود 

آید که  باشد. یکی دیگر از نسبتها، بازده سرمایه است که از تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام به دست می آوري مینظر سود

درصد) قرار دارد. نسبت هزینه به درآمد به  15دهد در سطح مطلوب و باالتر از سطح استاندارد جهانی ( درصد بوده و نشان می 15حدود 

ها از نظر کارایی مطلوب و  دهد بانک می  درصد بوده که نشان 5/49یی، در بانکداري اسالمی مالزي برابر هاي کارا عنوان یکی از شاخص

  اند. درصد) واقع شده 50در سطح استاندارد جهانی (

  

  هاي اسالمی در کشور مالزي : برخی از نسبت هاي مالی بانک7جدول 

  (واحد: درصد)                                                                                                                                               

 Bankscopeمنبع: پایگاه اطالعاتی          

  

  هاي مالی نسبت

  متوسط  2011  2010  2009  2008

  ROA(  75/0  1  2/1  3/1  1دارایی (بازدهی 

  ROE(  5/10 2/15 9/15 9/16  15بازدهی سرمایه (

  50  1/52 05/51 8/49 6/45  نسبت هزینه به درآمد

  9  5/8 3/9 9 5/8  نسبت سرمایه

نسبت تسهیالت به 

  ها دارایی
6/51 7/52 8/56 8/55  54  

  87  89 02/87 5/84 4/86  ها نسبت سپرده به دارایی
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هاي صاحبان سهام به  هد که به طور متوسط هر واحد از دارایید معیار نسبت سرمایه که مربوط به ارزیابی سرمایه است، نشان می

درصد  9ها) براي کل بانکهاي اسالمی به طور متوسط برابر با  چه میزان نقش دارند. این نسبت (حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی

سب و مطلوب و باالتر از از حد استاندارد بوده و این نشان دهنده آن است که بانکداري اسالمی در مالزي از نظر سرمایه در وضعیت منا

هاي مختلفی سنجیده شده، نشان  هاي صورت گرفته بر روي وضعیت نقدینگی که با شاخص درصد) قرار دارد. بررسی 5خود (باالتر از 

است. این در  رسیده 2011درصد در سال  56به  2008درصد در سال  51ها  در حال افزایش است و از  ها به دارایی دهد که نسبت وام می

ها نزد  باشد و نشان می دهد درصد باالیی از سپرده درصد می 87ها در طول دوره برابر  حالی است که نسپت سپرده به کل دارایی

  . هاي پرداختی است هاي این کشور قرار دارد، لذا ریسک ناشی از کاهش نقدینگی در این بانکها کم و متناسب با وام بانک

  

-2008هاي  هاي اسالمی و متعارف مالزي (متوسط سال هاي مالی در بانک سه برخی از نسبت: مقای8جدول 

2011(  

  (واحد: درصد)                                                                                                                           

هاي   نسبت    

  مالی

  

  

  بانک

دارایی بازدهی 

)ROA(  

بازدهی سرمایه 

)ROE(  

نسبت 

هزینه به 

  درآمد

نسبت 

  سرمایه

نسبت 

تسهیالت به 

  ها دارایی

نسبت 

سپرده به 

  ها دارایی

هاي  بانک

  اسالمی
1  15  50  9  54  87  

هاي  بانک

  متعارف

 

2/1  

 

5/15  
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 Bankscopeمنبع: پایگاه اطالعاتی     

  

دهد.  نشان می 2008- 2011هاي  هاي متعارف را براي متوسط سال هاي اسالمی و بانک هاي مالی در بانک ، مقایسه نسبت8جدول 

هاي متعارف از لحاظ اعطاي تسهیالت و جذب سپرده برتري  هاي اسالمی در مقایسه با بانک گردد؛ بانک گونه که مالحظه می همان

هاي اسالمی و همچنین استقبال مردم از این شیوه از بانکداري و  عیت مطلوب نقدینگی در بانکداشته و این مسأله نشان دهنده وض

باشد که   درصد می 5/7درصد و  9هاي اسالمی و متعارف برابر با  باشد. از سوي دیگر نسبت سرمایه به ترتیب در بانک تأمین مالی می

هاي متعارف  هاي اسالمی نقش بیشتري نسبت به بانک ان سهام در بانکهاي صاحب دهد به طور متوسط هر واحد از دارایی نشان می

هاي مساوي برخوردار بوده و در نهایت کارایی  طور متوسط در هر دو نظام از نسبت دارند. از لحاظ بازدهی دارایی و سرمایه (سودآوري) به
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هاي  هاي بانک بر بودن فعالیت ار واقع شده و هزینهدرصد) قر 50هاي متعارف در سطح استاندارد جهانی ( بانک هاي اسالمی و بانک

  است. هاي اسالمی شده اسالمی (جهت تبلیغات براي جذب مشتریان بیشتر و غیره) موجب افزایش این نسبت در بانک

  بندي جمع. 7

نهادهاي بانکی الخصوص موسسات و  هاي اخیر، نظام مالی مالزي، علی به دنبال رشد شتابان صنعت مالی جهانی در سال

هاي تکنولوژیکی با  پذیري، نوآوري و پیشرفت یابی به کارایی بیشتر، رقابت هاي بیمه به منظور دست داخلی و شرکت

باشند. از سوي دیگر توسعه زیربناي مناسب مالی و ایجاد تسهیالت و حمایت از این توسعه امري  فشارهاي زیادي روبرو می

براي  اي در میان مسلمانان جایگاه ویژه اسالمی بانکداري صنعت توسعه، اولیه مرحله طول در رود. شمار می اجتناب ناپذیر به

 پذیرش با اسالمی بانکداري محصوالت و خدمات حاضر، حال دست آورد. در شریعت به اصول با بانکی مطابق نیازهاي رفع

 متعارف خدمات و محصوالت براي مناسب جایگزین یک عنوان به مسلمانان و همچنین غیر مسلمانان میان در اي گسترده

ها  مالزیایی توسط خوبی به اسالمی بانکداري محصوالت معرفی این صنعت، زمان است. از شناخته شده جهانی مالی نظام در

 اسالمی اصول اساس بر مالی و تأمین ها سپرده کل میزان افزایش توان در هاي آن را می طوریکه نشانه است، به شده پذیرفته

 63به  2011میلیارد دالر در سال  56مسلمان مشاهده نمود. کل تسهیالت اعطایی از  غیر و مشتریان مسلمان توسط

میلیارد دالر در سال  92هاي نظام بانکداري اسالمی نیز به  (نیمه اول) رسیده و میزان سپرده 2012میلیارد دالر در سال 

  زایش یافته است. ) اف2010میلیارد دالر در سال  68( 2012

 مراحل در هنوز صنعت این برخوردار است، اما رقمی دو رشد از تجربه حاضر حال در اسالمی مالی خدمات صنعت چه اگر

 نظام از آمده دست مثبت به عملکرد و سریع رشد وجود، این نظام مالی متعارف قرار دارد. با با مقایسه در خود ابتدایی

مالزي  اسالمی بانکداري و تأمین مالی در گذشته دهه سه طی در عمده از دستاوردهاي یکی نشانگر اسالمی بانکداري

توان گفت که این کشور  مالزي می اسالمی المللی بانکداري بین پذیرش و جهانی سازي باشد. با توجه به اهمیت یکپارچه می

تر وجود  راه نیاز مبرمی به حمایت گسترده  هاي آتی بوده و در این یکی از مناطق کلیدي در صنعت بانکداري جهت پیشرفت

و تغییرات ساختاري را براي بقاء و جهانی  ادامه خود را اسالمی بانکداري جدید خدمات و محصوالت این کشور، معرفی دارد.

داد. در حال حاضر، اگرچه مالزي از ساختار نظارتی قوي برخوردار است اما  انجام خواهد اسالمی بانکداري شدن صنعت

که در  رود هاي اصلی آن به شمار می چالشیکی از  ملی مرزهاي سراسر در نظارتی ساختارهاي چگونگی ایجاد همگرایی این

هاي امنیتی از جمله اقدامات  سازي مرزهاي سنتی میان بانکداري، صنعت بیمه و بخش این زمینه، عدم مداخله و شفاف

تراتژي آزادسازي در صنعت بانکداري اسالمی نیازمند ایجاد یک صنعت . در واقع اسباشد میبرجسته در صنعت خدمات مالی 

(بانک  بانک مرکزي مالزي ،. در مجموعباشد المللی کارا  همراه با مشتریان محلی و بین المللی می بانکداري اسالمی بین

هاي اسالمی  چه بیشتر بانکها و تدابیر خاص، زمینه را براي فعالیت و مشارکت هر  نگارا) توانسته است با اتخاذ سیاست
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تعداد زیادي از  حوزه خلیج فارس،  هاي کشورهاي عالوه بر بانک فارس مساعد سازد.  منطقه خلیج دربه ویژه  خارجی،

 77اند. گذاري کرده در بازار اسالمی البوان مالزي سرمایهنیز   گذاران عرب سرمایه

اسالمی  مختلف کشورهاي. است شریعت تفسیر همگرایی در عدماسالمی،  بانکداري صنعت توسعه در دیگر مهم مسئلهیک 

 به مربوط با توجه به تفاسیر متفاوت از مسائل اسالمی بانکداري خدمات و محصوالت با رابطه در مختلفی را هاي شیوه

اي اسالمی تجارت ابزاره و گذاري متقابلی در ارتباط با سرمایه پیامدهاي است ممکن امر این گیرند. کار می به شریعت

اسالمی و  بانکداري خدمات و محصوالت منجر به ایجاد همگنی بیشتر شریعت تفاسیر هماهنگی در باشند. داشته المللی بین

اسالمی شود. از سوي دیگر نوآوري در خدمات و محصوالت بانکداري  بانکداري صنعت کلی در نتیجه افزایش تقاضا و رشد

 و جذابیت پذیري، رقابت توان نماید. جهت حفظ اسالمی ایفا می بانکداري صنعت اسالمی، نقش مهمی در گسترش و توسعه

ایجاد  گذاران سرمایه و براي صادرکنندگان اسالمی مالی سازي محصوالت بومی است اسالمی، الزم بانکداري نوآوري صنعت

بایستی با اعتماد بر  اسالمی می در مجموع، جهت پیشرفت و سازگاري محصوالت در بازارهاي متعارف، صنعت بانکداري .شود

  تري در میان نظام مالی متعارف داشته باشد. مهارت و تخصص خود، حضور فعال

هاي زیر جهت ثبات سیستم مالی و  در پایان با  توجه به اهمیت نقش نهادها و موسسات مالی داخلی، پیشنهادات و توصیه

  حمایت از اقتصاد در کشور مالزي مطرح می گردد. 

 ه و گسترش بهترین نهادها و موسسات داخلی از طریق،توسع 

  ایجاد زیرساخت هاي الزم جهت بهبود توانایی و قابلیت هاي نهادهاي داخلی -               

 افزایش انگیزه نهادها و موسسات جهت پیشبرد عملکرد و باالبردن سطح کارایی                  -               

 م مالی از طریق زیرساخت هاي کارا و موثر، انعطاف پذیري بیشتر نهادهاي مالی و اعمال یابی به ثبات سیست دست

 قوانین احتیاطی قوي و نظارت گسترده

 هاي عملیاتی و سربار نهادها و  اجتماعی مالزي جهت به حداقل رساندن هزینه -پرداختن به اهداف اقتصادي

 موسسات

 ندهتوسعه زیرساخت هاي حمایت از بازار مصرف کن  
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