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چکیده
قراردادهای بانکی و تأمین مالی و مفاهیم موجود در نظام بانکداری اسالمی در کشور مالزی با آنچه
که در عقود اسالمیدر ایران به کار میرود ،با اندکی مسامحه مطابقت مینماید .گسترر

عاالیتتهتای

موسسات مالی اسالمی همراه با تصویب قانون بانکداری استالمی در ایتران و ایاتاد ستایر ماسستات
اسالمی بانکداری مبرنی بر علمیات بانکی غیر ربوی ،موجب گردیده تا از سوی مسلمانان هر دو کشور
مورد اسرقبال قرار گیرد .نرایج بدست آمده از جنبههای نظری و عملی به این صورت است که از نظتر
جنبه نظری اساس نظام بانکداری اسالمی مالزی در قراردادهای بانکی بر منبای عقه اهل تستنن بتوده و
یک شورای مرکزی مذهبی بر عملیات موسسات اسالمی نظارت دارند .منابع عقهی اهل ستنت قترآن،
سنت ،اجماع ،و قیاس میباشد و حال آنکه عملیات بانکداری اسالمی در ایتران نشتأت گرعرته از عقته
امامیه بوده و منابع عقه شیاه عبارتند از قرآن ،اجرهاد ،عقل و اجماع؛ لیکن در کشور ایران بر مبنای عقته
شیا ه و قانون عملیات بانکداری بدون رباست و تحتت نظتارت بانتک مرکتزی استت .از نظتر عملتی
قراردادهای بانکی هر دو کشور به یکدیگر شبیه بوده و نسبت به ماموع قراردادها بانکی بکار رعرته در
سیسرم بانکداری اسالمی؛ کشور مالزی ،به نسبت جمهوری اسالمی ایران در سطح نتازلرری قترار دارد؛
با این اوصاف نگارندگان تحقیق حاضر از با رو

تحقیق توصیفی و تحلیلی از طریق مطالاه تطبیقی به

صورت کرابخانهای به واکاوی عقهی و حقوقی اشرراکهتا و تمایزهتای بانکتداری استالمی در ایتران و
مالزی پرداخرهاند.
کلید واژهها :قراردادهای بانکی ،عقه و حقوق ،ربا ،بیع تورق.
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مقدمه
اسالم برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد؛ وجود اقرصاد اسالمی موید ایتن مطلتب
است که در حوزه اقرصاد ،مایشت و تأمین رعاه هم رو های خاصی موجود است کته
باید به آنها پرداخره شود .بانکداری اسالمی و عقود اسالمی از آن دسترهانتد؛ در بیتن
اسالمی ،دریاعت و پرداخت «ربا» تحریم شده است« ،ربتا» عامتل عمتده وجتود عقتر و
شکاف طبقات و موید مولفههای عدم سالمت اجرماعی در جاماته بته شتمار متیآیتد.
نظام های بانکی که آلوده به ربا هسرند ،سبب گرانی و موجتب ورشکسترگی واحتدهای
تولیدی و منار به از بین رعرن سالمت اجرمتاعی جوامتع متیشتوند ،بتا ایتن اوصتاف
عملیات بانکداری و مالی بایتد بتدون بهتره اناتام شتود و استالم رو هتایی را بترای
جایگزین کردن بهره و نهادهای اقرصادی مبرنی بر آن پیشنهاد متیکنتد کته از آن جملته
میتوان به عقود اسالمی به عنوان ابزاری کارآمد اشتاره کترد؛ عقتود مبادلتهای از جملته
عقود اسالمی است که مانع ربا در نظام بانکی حقوقی خواهد شد که مرشکل از عترو
اقساطی ،اجاره به شرط تملیک ،سلف ،خرید دین ،جااله ،ضمان و اسرصناع میباشد ،از
جمله خصوصیات این عقود وجود رابطه حقوقی بتدهکار و بسترانکار ،تملیکتی بتودن
قراردادها است و از مشکالت اجرایی این عقود؛ عدم امکان انرفاع زیاد ،عتدم اناطتاف،
تنوع پایین و ناهماهنگی با نرخهای بهره بینالمللی است .عقود اسالمی دیگر متانع ربتا
در نظام بانکی عقود مشارکری است که مرشکل از مشارکت متدنی ،مشتارکت حقتوقی،
مضاربه ،مزارعه ،مساقات میباشد؛ از جمله ویژگی این عقود مشارکت طترعین در ستود
و زیان ،مرغیر بودن سود در قراردادها و نیاز به نظارت و پای
جمله مشکالت اجرایی این عقود میتوان به اعزای

مسترمر بانتک استت ،از

هزینههای بانتک جهتت نظتارت و

دخالت در عاالیتهای اقرصادی ،مشکل اطالعات نامرقارن و عتدم اعرمتاد بته گتزار
سود و زیان از سوی مرقاضی نام برد؛ قراردادهای تأمین مالی و مفاهیم موجود در نظتام
بانکداری اسالمی مالزی با آنچه که در عقود اسالمی در ایران به کار متیرود ،بتا انتدکی
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مسامحه مطابقت مینماید؛ با این اوصاف نگارنتدگان بتا رو

تحلیلتی _ توصتیفی بته

واکاوی عقتود مبادلتهای و مشتارکری بتانکی در نظتام حقتوقی و تتأییر آن بتر ستالمت
اجرماعی با مطالاه تطبیقی کشورهای ایران و مالزی خواهند پرداخت.

 .1اشتراکهای بانکداری اسالمی در ایران و مالزی
الگوهای منبع بانکهای تااری اعم از منابع داللتی و منتابع ستهردهای بته تاهیتز و
تخصیص منابع میپردازند؛ روابط بانکها با مشرریان و با همدیگر اصوالً مبنا در قرارداد
است و الزامآور است؛ دو یا چند طرف با تراضی آن را مناقد میکننتد و براستاس آن و
بر مبنای نوع و شرایط قرارداد ،هر طرف دارای حق و تکلیف متیشتود .هماننتد ستایر
قراردادها ،اصل بر این است که تشریفات خاصی برای اناقاد قراردادهتای بتانکی متورد
نیاز نیست .مگر اینکه در مورد خاص ،قانون این امر را الزم دانسره باشد .با وجتود ایتن
اصل ،الزامی برای «کربی بودن قراردادها» در هر دو نظام بانکداری وجود دارد .به عنتوان
قاعده عمومی به صرف «قصد و رضا» و تالقی اراده دو یا چنتد طترف ،قترارداد بتانکی
مناقد میشود .این روابط را اینگونه میتوان تکمیل کترد کته قراردادهتای بتانکی تتابع
قواعد عمومی قراردادها حاکم در این دو نظام ،ایران و مالزی بوده و از این نظر تفتاوتی
با قراردادهای دیگر ندارد مگر اینکته قتوانین و مقتررات ختاص پتولی و بتانکی حکتم
اسرثنایی در این مورد مقرر داشره باشد .قراردادهای بتانکی بستیار مرنتوع و گتاه بستیار
پیچیدهاند که در این مقاله ،قراردادهای تاهیز منتابع و قراردادهتای تخصتیص منتابع در
کشور جمهوری اسالمی ایران ،و کشور اسالمی مالزی تقریباً در یک قالب بوده و دارای
مشارکت  85درصدی ،و مشابهتهای بسیار عراوان است.
اصول و الگوهایی که در قراردادهای جمهوری اسالمی ایران و کشور اسالمی مالزی
موجب اشرراکات قراردادهای بانکی این دو کشور عراهم آورده و در آن رعایت میشود
به شرح ذیل است:

........210تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره چهل و یکم ،پاییز1397

الف .اصل حرمت ربا :ربا به هرشکل و صورت به ویتژه ربتای قرضتی (قتر

بتا

بهره) در هر دو نظام و قراردادهای بانکی حرام و ممنوع دانسره شده است.
ب .اصل رعایت جواز معامالت :قراردادهای بانکی به کتار رعرته در الگتوی نظتام
بانکداری دو کشور براساس ماامالت مااز؛ از دیدگاه مشتهور عقهتا شتیاه در ایتران و
اهل سنت در مالزی میباشد.
پ .اصل رعایت قانون :قراردادهای بته کتار رعرته در الگتوی بانکتداری براستاس
ماامالت تأیید شده نهادهای قانونی در ایران بته ویتژه شتورای نگهبتان و در نهادهتای
اسالمی مالزی بوده و نیازی به مصوبه قانونی ندارد.
ت .اصل جامعیت معامالت :قراردادهای بانکی به گونتهای طراحتی متیشتوند کته
تمام نیازهای مناسب با بانکها را پاسخگو باشند.
ث .اصل تناسب معامالت :قراردادها به گونهای طراحی میشوند که بتا بانتکهتای
موجود تااری در هر دو کشور و با اهداف و انگیتزههتای مشترریان بانتک ستنخیت و
تناسب الزم را داشره باشند.
 -1-1اشتراک در بخش قراردادهای تجهیز منابع پولی
در بخ

قراردادهای تاهیز منابع هر دو نظتام بتانکی در بانکتداری ختود براستاس

موازین اسالمی برای جذب منابع از مشرریان از سهرده قر
کار میبرند .اول اینکه این نوع از سهردهگذاریهتا «قتر
اینکه ،سودی به آنها تالق نمیگیرد .چرا که «قر

الحسنه بهتره گرعرته و بته
» محستوب متیشتود و دوم

حسن» به مانای قتر

نیکوکاری و بدون چشمداشت هیچگونه اضاعه و ربا وجود ندارد.

بته قصتد

1

سهرده جاری مخرص به بانکداری اسالمینیست؛ به موجب قترارداد ستهرده جتاری،
شخص حقیقی یا حقوقی با اعرراح حساب در بانک و گرعرن دستره چتک ایتن حتق را
 .1موسویان ،سید عباس ،بانکداری اسالمی ،تهران :پژوهشکده پتولی و بتانکی ،چتاه چهتارم،1383 ،
ص.13
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دارد که هر زمان بخواهد تمام یا بخشی از موجودی خود را با اسرفاده از چک برداشتت
یا به دیگران منرقل کند.
در هر دو نظام عملکردها تقریباً یکسان بوده و موضوع اصتلی قراردادهتا کته قصتد
طرعین (بانک و مشرری) بر آن تالق میگیرد ،اسرفاده از خدمات رایگتان در قبتال حتق
اسرفاده بانک به نسبت سهردهها برای پرداخت وام است.
با توجه به اینکه سهرده مدت دار ،عمدهترین نوع سهرده برای طرح چال
اسالمی است ،مرن قانون و آییننامه مذکور ،تمام تال

بانکداری

خود را بترای ستازگار ستاخرن

رابطه سهردهگذار و بانک با مبانی شرعی به کتار گرعرتهانتد .در قترارداد ستهردهگتذاری
مدتدار ،شخص سهردهگذار اقدام به سهردن مبلغ ماینی پول در بانک میکند که در هتر
دو نظتتام بانکتتداری دارای آیتتار حقتتوقی نستتبراً یکستتانی استتت و صتتاحب حستتاب بتتا
محتتدودیتهتتایی در برداشتتت از حستتاب رو بتته رو متتیشتتود و بتتا توجتته بتته متتدت
سهردهگذاری از سود ساالنهای تواعق شده در قرارداد بهترهمنتد خواهتد بتود و بانتک از
طرف سهردهگذار وکیل در بکارگیری سهرده در تاارت و کسب سود میباشد.
 -2-1اشتراک در بخش قراردادهای تخصیص منابع
سرمایه اولیه ارایه شده به بانک ،یانی سرمایهای که بترای تأستیآ آن تتأمین شتده
است و نیز انواع مخرلف سهردههای مردم امکان آن را عراهم میسازد کته بانتک از ایتن
سرمایه که قالب پول و استناد پتولی را دارد ،استرفاده کنتد .بته عبتارت دیگتر ،یکتی از
کارکردهای اصلی در نظام بانکداری اسالمی و به تبتع آن نظتام بتانکی ایتران و متالزی
گرد

پول با اهداف تحصیل سود است .بانک برای ایتن امتر ،قراردادهتای مخرلفتی را

مرناسب با تقاضاهای مشرریان تدارک مینماید .این قراردادها در بخ های خاص ختود
بکار گرعره میشود که در بانکداری بدون ربای کشور مالزی در رو های  9گانه اقتدام
به تخصیص میگردد که تقریباً مشابه با قراردادهای بانکی در ایران است.
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بانکداری بدون ربتا در ایتران بتا استرفاده از رو هتای دوازده گانتهای کته قتانون
پی بینی کرده اقدام به تخصیص منابع میکند که برگرعره از منابع غنتی عقهتی استت و
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تقسیمبندی و به شیوههای مخصتوص ختود بته
اجراء در میآید.
این قراردادها در نظام بانکداری ایران و مالزی بر اساس قوانین اسالمی و منطبتق بتا
تقاضای مردم مسلمان هر کشور در قالبهای بانکداری بدون ربا و با عنوانهای نزدیک
به هم در حال اسرفاده در بانکهای این کشورهاست ،چنین توازنی در عمل زمینتهستاز
ایااد و گسرر

بازارهای مالی اسالمی بوده و بته طراحتی و پیتادهستازی قراردادهتای

مفید پولی و مالی کمک عراوانی رسانده است.
از سوی دیگر اتکای اساسی به نظام بانکداری اسالمی در نهایت باعت

شتده استت

که اصول اسالمی با شبهات به مراتب کمرر و به دقت در آن به اجرا در آیتد .از ایتن رو
بررسی قراردادهای به کار رعره در این نظتام و نیتز مقتررات و قتوانین نتا ر بتر آنهتا
میتواند در ایااد و توساه دیدگاههای بانکداری اسالمی در کشورمان مفید واقع شود.
همچنین در نظام بانکداری اسالمی ایران و مالزی بزرگررین و اساسیتترین اشترراک
در قراردادهای بانکی دو نظام شرعی بودن قراردادها و عملیات بانکتداری بتدون ربتا و
تشخیص و حذف ربا در قراردادها و اقدام بر تکیه به مناعع عقهی اسالمی در بانکتداری
است که به شرح جدول ذیل ارائه میگردد.

1

 .1عزیزی ،عیروزه؛ ابزارهای مالی کاربرد پذیر در بازارهای مالی اسالمی ،ماموعه مقاالت همای
اقرصاد اسالمی و توساه ،مشهد ،1387 ،ص.7
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جدول شماره : 1تشخیص افتراقی بهره (ربا) و سود در قراردادهای بانکی ایرران
و مالزی
بهره

سود

 -رأساً از طرف وام دهنده تایتین

 -با تواعق طترعین تایتین و بته

و به نرخ یا نترخهتای یابتت از قبتل نستبتهتای متتورد تواعتق پرداختتت
تایین شده پرداخت گردد.

میشتود( .بتاالخص در مشتارکت و

 بتتر ذمتته وام گیرنتتده (متتدیون) مضاربه).قرار دارد و پرداخت آن الزامیاست.

-قبل از تحقق حالت الرزام ندارد

 حاصتتل بهتتره وری از ستترمایه و پتتآ از آن پرداختتت آن الزامتتی(دارائیهای نقدی) استت و صتاحب است.
سرمایه در تحقق آن مشارکت مسرقیم
ندارد.

 حاصتتل بهتتره وری از عوامتتلتولیتتد بتتاالخص عامتتل و صتتاحب

 مسرند و ماوز شرعی نتدارد و سرمایه است.از لحتتاح حقتتوقی و اقرصتتادی قابتتل
توجیه نیست.

 مسرند و ماوز شترعی دارد واز لحاح حقتوقی و اقرصتادی قابتل
توجیه است.

 -2وجوه تمایز قراردادهای بانکی ایران و مالزی
وجوه تمایز در قراردادهای بانکی ایران و مالزی در پنج قسمت مخرلتف بکتارگیری
شده است که در این دو نظام بانکی بیان میگردد.
 -1-2تمایز در منابع فقهی و شرعی در ایران و مالزی
قراردادهای بانکی در ایرن به تبع از سایر قراردادها که براساس قواعد و منتابع غنتی
الهی و آیار ناب علمای مذهب شیاه ،قرآن ،سیره پیتامبر اکترم و بیانتات استالمی ائمته
نشأت میگیرد .دارایی پشروانه محکتم و قتوی تتری استت کته بتا توجته بته متاده 22
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ل.ق.ا.ا.ب و قانون عملیات بتانکی بتدون ربتا تنهتا شتیوه مامتول بترای بانکتداری در
کشورمان ،بانکداری اسالمی است و براستاس ایتن قتوانین و منتابع عقهتی قراردادهتای
بانکی تنظیم میشود.
برای تحقق این امر ،شورای پول و اعربار در اجرای ق.ع.ب.ب.ر و بتا لحتاح عقتود
ماین مذکور در قانون متدنی ،اقتدام بته تصتویب و ابتالت دسترورالامل اجرایتی عقتود
مخرلف از قبیل ،مضاربه ،جااله ،مزارعه ،مشارکت ،مساقات ،اجاره بته شترط تملیتک و
موارد مشابه به بانکها کرده است .با توجه به اینکه بسیاری از این عقود در کرب عقهتی
بررسی شده است و بانکها به منظور اجرناب از ربا ،ارتبتاط منتابع عقهتی و شترعی بتا
حقوق بانکی مطرح میشود و این بانکداری ،بانکداری بدون ربا ،به صورت یکهارچه و
واحد در سیسرم بانکداری ایران در حال اناام است و به تبع آن دارای قدرت استرداللی
قویتری بوده و از طرعی دارای قدمت طوالنیتری در عرصه نقد و بررسی استالمی در
قراردادهای بانکی بانکداری اسالمی است.
در حالی که بانکداری اسالمی در مالزی با توجه به نو پا بتودن دارای گسترره عقهتی
پایینتر میباشد و منابع عقهی اهل تسنن به ویژه حنبلیها در شکلگیری آن متایر بتوده
و از تاربیات جمهوری اسالمی نیز الگوپذیری نمودهاند؛ که کمک عراوانی به بانکداری
اسالمی در باد مالی نموده است .البره بانکداری اسالمی در مالزی و ایران مورد کنررل و
راهنمایی مامع عقه اسالمی به وسیله شورای عالی شریات  ABCبانک استالمی بتوده
است.

1

گسرر

عاالیت موسسات مالی اسالمی با تصویب قانون بانکداری اسالمی در ایران

و ایااد موسسات بانکداری مبنی بر عملیات بانکی غیتر ربتوی ،موجتب گردیتد تتا از
سوی مسلمانان مالزی ایااد نهادهای مشابه مورد تقاضا قرار گیرد؛ تاربه موعتق هیتأت

 .1حکیمی ،ناصر ،بررسی رو های و ابزارهای بانکداری اسالمی باشگاهی به طرح بانکداری اسالمی
در مالزی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،1380 ،ص.37
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صندوق زیارتی در این کشور و نیز تمایل دولت مالزی برای تأستیآ کانتال جتایگزین
سیسرم بانکداری مراارف برای مسلمانان ،سبب گردیده تا قتانون بانکتداری استالمی و
قانون سرمایهگذاری دولری در سال  1983مورد تصویب قرار گیرد؛ تتا باتدها بتا منتابع
عقهی اهل سنت قراردادهای بانکی منطبق با اصول واقای اسالمی مورد تطبیق قرار گیرد
و این از وجوه بارز تمایز قراردادهای بانکی ایران و مالزی تلقی میگردد.
 -2-2تمایز در قرارداد بیع تورق در ایران و مالزی
بیع تورق با توجه به شبهات اسالمی در ربا آن ،در ایتران متورد توجته قراردادهتای
بانکی قرار نگرعره است.
حدی
عار

نبوی منقول از ابو دارود :علتی (ع) عرمتود :روزگتاری تنگدستری بتر متردم

میشود ،که در آن مردم بر همدیگر سخت میگیرند و شخص دارا همه اموال و

مکنت خود را سخت در دست متیگیترد و بختل و خستت بته محرومتان و محراجتان
می ورزد .در حالی که پیامبر اکرم (ص) از بیع اضطراری و بیع غروی و بیع میوه قبتل از
عمل آمدن آن نهی عرموده است.
امام احمد بن حنبل ،بیع عینه را به لحاح ضرورت و نیازمنتدی بته نقتدینگی ماتاز
میداند .حنبلها در ایبات نظر خود به اسرناد آیه قرآن «احل اهلل البیتع و حترم الربتوا »...
تورق چون مصداقی از بیع بوده در شرع حالل شده است.

1

مامع عقه اسالمی در پانزدهمین اجالس خود ،عمل به تورق را مااز دانسره استت.
قطانامه مرضمن عدم جواز تورق مسرند بر این موضوع است کته طترعین بتدون تواعتق
قبلی به آن ماامله ملحق شدهاند .با این وجود این مامع ،در هفدهمین اجالستیه ختود
قطانامه قبلی را در راسرای منع تورق تلقی کرده است .از طرعی آخرین قطانامه ،چنتین

 .1حرانی ،یوسف؛ الحدائق الناضرة عی احکام الاررهَ الطاهرهَ ،جلد نوزدهم ،قم :ماسسة النشر االسالمی،
بیچا1405 ،ه.ق ،ص.120
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تابیری به دست داده است که تورق با عناوین (الرورق المنظم) یتا (الرتورق المصترعی)
مورد عمل و قبول در قراردادهای ماسسات مالی ،قابل اجرا و عمل است.
توجیه و اسردالل نا ر بر مااز بودن چنین تورقی به ایتن ترتیتب استت کته شتکل
عمل در چنین بیای مشابه بیع عینه است کته در نریاته آن ماسستات متالی بته عنتوان
نماینده مشرری عمل میکنند ،یانی از طرف کسی که نیازمند نقدینگی است ،میعروشتد
و آنچه عروخره میشود ،کاالیی است که از ابردا آن را از همان ماسسه خریتداری کترده
و به شخص یالثی میعروشند 1.این عمل شباهری بته طترز عمتل بیتع دارد کته ماهیتت
واقای و حقیقی تورق از آن حکایت میکند و در این صورت عقهای اهتل ستنت آن را
تأیید کردهاند .شورای عالی شریات ) (ABCبانتک استالمی هتم بیتع تتورق را بترای
تبدیل و تسهیل نقدینگی تأیید کرده استت .باضتی از پژوهشتگران مااصتر نظیتر شتی
عبداهلل ،دکرر موسی ادام عیسی ،دکرر حسامه بحر و دکرر سلیمان ناصر الطوان هم عمتل
به «تورق منظم» را تأیید کردهاند.

2

در نریاتته بتتا توجتته بتته ادبیتتات ذکتتر شتتده ،تردیتتدی نیستتت کتته بتته رغتتم اینکتته
دستاندرکاران نظام بانکداری اسالمی مالزی با بکارگیری بیع تتورق در پتی استرفاده از
جواز شرعی این عمل به منظور اجرناب از ماامالت ربوی بودهاند ،لیکن پرواضح استت
آنچه که بانک به عنوان سهردهگیر ،و مرقاضی تأمین مالی به عنوان نیازمند به نقدینگی به
دست می آورد ،به حکم عقل و گواهی وجدان چیزی جز نقدینگی نبوده است .بنتابراین
آنچه که در شرع مقدس اسالم بر آن تأکید شده است ،نیتت و نرتایج اعمتال استت ،نته
شکل اعمال به عبتارتی دیگتر ،نبایتد قاعتده «االعمتال بالنیتات و قاعتده الاقتود تاباته
اللقصود» را نادیده انگاریم.

 .1پیشرو ،محمدرضا و عرحالیزاده ،محمد حسین؛ بیع تورق یکی از ابزارهای مویر شرعی در تاهیز و
تامین منابع مالی در عملیات بانکداری اسالمی مالزی ،ماله بانک ،شماره  ،43زمسران  ،1386ص.41
 .2شوکت ،موقیز ،تحلیل صکوک مبرنی بر دین در کشور مالزی ،عصلنامه تازههای اقرصاد ،شماره ،136
 ،1391ص.31
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از این رو صاحبنظران در قراردادهای بانکی اعرقاد دارند که عملیاتی کردن بیع تورق
در سیسرم بانکداری اسالمیایران مسرلزم بررسی جامع عقهی و حقوقی از طریق عقهتا و
حقوقدانان محررم است .ضتمن اینکته بانکتداری استالمی بتدون ربتای مصتوب 1362
جمهوری اسالمی ایران که مبرنی بر قواعد محکتم و منطقتی عقته پویتای شتیاه استت،
بهررین الگوی بانکداری استالمی در نتوع ختود در عصتر حاضتر محستوب متیشتود.
تردیدی نیست به کار بسرن صحیح این عقتود ،موجبتات تاتالی و موعقیتت بانکتداری
اسالمی را در عرصههای بانکداری داخلی و بینالمللی در پی خواهد داشت.
به عبارتی ،چنانچه بانکها بروانند ضمن تفهتیم رابطته حقتوقی و شترعی ختود بتا
مشرریان مطابق قانون علمیات بانکداری بدون ربتا ،نقت

ختود را بته عنتوان وکیتل در

راسرای بکارگیری منابع تاهیز شده در بخ های مخرلف اقرصادی (دولرتی ،تاتاونی و
خصوصی مطابق با اصل  44قانون اساسی) به طور کامل ایفا کنند؛ به طوری کته امکتان
محاسبه سود واقای میسر شود مشکل به خودی خود رعع میگردد.
در نهایت بانکها پآ از کسر حق الوکاله خود باقی سود را به سهردهگذاران مستررد
دارند .به این چنین عرآیندی در قراردادهای بانکی با واقایتتهتای اقرصتادی و تاتویز
شرعی آن نباید اندک تردیدی روا داشت و این مهم زمانی محقق میشود کته مرولیتان و
ماریان بانکداری اسالمی در ایران ،نیروهای زبده و ماهر ،آگتاه بته اصتول اقرصتادی و
مسائل شرعی و دینتی مترتبط بتا بانکتداری و مالیته استالمیبتوده و آن را در عقتود و
قراردادهای بانکی بکار گیرند.
 .3-2تمایز در قرارداد جعاله در ایران و مالزی
قرارداد تأمین مالی جااله در سیسرم بانکداری بدون ربا در مالزی بکارگیری نشده و
هیچگونه اسرفادهای از آن نمیشود و جتزء عقتودی نیستت کته در قراردادهتای بتانکی
دارای جایگاهی باشد و بانکهای مالزی از این قرارداد بی بهرهاند.
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در حالی که در سیسرم بانکداری بدون ربا ایران یکی از قراردادهای پرکاربرد بوده و
مطلوبیت زیادی برای مشرریان بانکی دارد .از جمله رو های اعطای تستهیالت بتانکی
برای گسرر

امور تولیدی ،بازرگانی و خدمات بترای کارگشتایی مشتکالت خانوارهتا

عقد جااله است ،در این قرارداد بانکها به عنوان عامل ،اناام عملی (چون ستاخت یتا
تامیر مسکن ،پتل ،ستاخرمان ،تأسیستات و  ) ..را در مقابتل اجترت ماینتی بته عهتده
میگیرند باد از اناام عمل اجرت مورد نظر با توجه به هزینتههتای کتار چنتان تنظتیم
میشود که بانک سود مشخصی بدست آورد .لیکن در این عقد نیز سود قطاتی باتد از
صرف هزینهها و اناام عمل مشخص میشود ،بانکها ماموالً اناتام عمتل را بتا عقتد
جااله دیگری به پیمانکار و مرخصصین واگذار میکنند در نریاته ستود بانتک اخترالف
اجرت دو جااله خواهد بود.

1

از طریق اسرفاده از عقد جااله در بکارگیری تسهیالت بانکی ،برای بانتکهتا امکتان
گسرر

و توساه در امور مربوط به تولیدات صناری و کشاورزی ،بازرگانی و ختدماتی

با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا عنداالقرضاء به عنوان جاعل عراهم میگتردد .بنتابراین
بانکها میتوانند آن دسره از تقاضای مشرریان ختود را کته نمتیتواننتد از طریتق ستایر
تسهیالت برآورده نمایند ،با تنظیم قرارداد جااله مورد اجابت قرار دهند.
 .4-2تمایز در قرارداد مضاربه در ایران و مالزی
قرارداد مضاربه در طرح بانکداری بدون ربتا متالزی در دو جهتت عکتآ صتورت
میپذیرد:
 .1بانک اسالمی در قرارداد به عنوان کتارآعرین و ستهردهگتذار بته عنتوان صتاحب
سرمایه.
 .2بانک اسالمی در قرارداد به عنوان سهردهگذار و صاحب صتنات یتا ختدمات بته
عنوان کارآعرین
 .1مرورانی ،حسین؛ زهرابیان ،مصطفی ،هروانی ،مهدی؛ نقدی بر بانکداری اسالمی و مطالاه آن در ایران
و سایر کشور ،تهران :انرشارات دانشگاه امام صادق (ع) ،1389 ،ص.51
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در مفهوم مضاربه زیان احرمالی بر خالف سود به تمامی مروجه سهردهگتذار خواهتد
بود .به نظر میرسد که برخالف ضوابط ماین شده در عقد مضتاربه مطروحته در نظتام
بانکداری اسالمی ایران ،تأکید خاصی بر نوع پروژه تاریف شده در مضاربه وجود ندارد
و کار آعرین مااز است چه در زمینه بازرگانی و چه در زمینه صنات وارد عقد مضتاربه
با سهردهگذار شود.
در قراردادهتتای تاهیتتز منتتابع بتتانکی در متتالزی حستتابی بتتا عنتتوان حستتابهتتای
سرمایهگذاری عام براساس عقد مضاربه شکل گرعره ،کته ستهردهگتذار بته هتین عنتوان
نمیتواند در نوع مصارف (سرمایهگذاری) وجتوه ستهردهگتذاری شتده دخالتت کنتد و
همچنین اعرراح چنین حسابهایی مسرلزم وجود حداقل مبلتغ ستهرده متیباشتد کته از
طرف واحد بانکداری اسالمی جهت اناقاد قرارداد اعالم متیگتردد و اگتر ستهردهگتذار
پی

از موعد سررسید نسبت به بسرن حساب خود اقدام کند ،چنانچه کمرر از یکماه از

اعرراح حساب سهری شده باشد ،هین سودی به وی تالق نخواهد گرعت کته بتا علستفه
عقد مضاربه در کار آعرینی در زمینه بازرگانی مغایر است.
در ایران قرارداد مضاربه عقدی است که عقط در بخ

قراردادهای تخصتیص منتابع

بانکی قرار دارد که به موجب آن براساس یک قرارداد بین بانتک و شتخص (حقیقتی و
حقوقی) برای اقدام به یک امر تاارتی (خرید و عرو

کاال) سرمایه و کار الزم عتراهم

می شود در این قرارداد بانک به عنوان مضارب ،تأمین کننده وجه متورد لتزوم (سترمایه
مضاربه) و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامتل عهتدهدار اناتام کلیته امتور مربتوط بته
موضوع قرارداد مضاربه میباشد .سود حاصل از اناام مااملته متورد نظتر بتین بانتک و
عامل در پایان کار تقسیم گشره و نسبت این تقسیم براساس تواعق اولیه خواهد بود.
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 .1عراهانی عرد ،ساید؛ چال های بانکداری اسالمی ،ماله اقرصادی اسالمی ،سال چهارم ،شماره ،14
تابسران  ،1383ص.12
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 .5-2تمایز در نحوه عمل در قراردادها و ساختار بانکداری در ایران و مالزی
بانکداری در مالزی به صورت دوگانه میباشد بنابراین قراردادها نیز بته همتان نحتو
تنظیم و به اجرا در می آید .بانکتداری دوگانته در استاس بته ادغتام سیسترم بانکتداری
اسالمی در سیسرم بانکداری مراارف و در عین حال انفکاک آن بته صتورتی استت کته
احریاجات بانکی برای مسلمانان را مرتفع سازد .در سیسرم بانکداری دوگانه اوالً تنها بته
بانک ملی اجازه عاالیت در حوزه بانکداری اسالمی داده متیشتود کته پتی

از ایتن در

زمینه بانکداری مراتارف ستوابق قابتل قبتولی داشتره و از ستوی دیگتر دارای پشتروانه
قدرتمندی در سیسرم بانکداری باشند ،شرایط عاالیت درسیسترم بانکتداری استالمی تتا
حدودی سخرگیرانه تدوین شده است که این امتر حتاکی از جتدیت دولتت متالزی در
اشاعه بانکداری اسالمی و جذب اعرماد کامل مردم به آن میباشد .در حالی که در ایران
بانکداری براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و قراردادهای بانکی نیتز بتر ایتن
پایه طراحی و به اجرا در می آید .و بر طبق آن عنوان قراردادها در انتواع مخرلتف آن بتا
تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعربار براساس قرارداد قر

با بهتره،

رو های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شتد کته در یتک تقستیمبنتدی کلتی
میتوان به چهار گروه قتر

الحستنه ،قراردادهتای مبادلتهای ،قراردادهتای مشتارکری و

سرمایهگذاری مسرقیم تقسیم کرد.
گذشت نزدیک به چهل سال از تصویب و اجرای این قانون ،عرصت مناستبی استت
تا بخ

تخصیص منابع در بانکداری ایران را به عنوان یک الگو و ایدهای عدالت محور

در قراردادهای بانکی و شیوههای اعطای تسهیالت به کشورهای استالمی و جهانیتان بتا
نام بلند جمهوری اسالمی و امام خمینی و شهیدان این سرزمین عرضه بداریم.
ساخرار بانکی ایران به صورت استالمی و ایرانتی استت و بته دستت مردمتان ایتن
سرزمین اداره میشود و هین بانک ختارجی در آن تأییرگتذار نبتوده و نیتز هتین بانتک
خارجی در ایران عاالیت گسرردهای ندارد و بانتکهتای منطقتهای استالمی بتا شتابات
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محدود ،و آن هم در چهارچوب مقررات اسالمی ایرانتی در حتال اناتام و یفته ختود
هسرند.
نظام بانکداری در مالزی به لحاح باال بودن سطح داراییهتای ختود دارای جایگتاه
ویژهای هست و شامل بانکهای تااری و تخصصی ،خارجی ،شرکت مالی ،موسستات
تنزیتتل استتت (کیقبتتادی و همکتتاران ،)131-133 :1384 ،کتته در آن مشتتارکت شتتاب
بانکهای خارجی در اقرصاد این کشور بستیار قابتل توجته استت کته در قتراردادهتای
طرعین ،مقررات پولی و بانکی مایر میباشد و این کامالً مسرقل و استالمی بتودن نظتام
قراردادهای بانکی را تحت تأییر قرار میدهد .البره عدم وجود رابطه مانیدار بتین ارز
قرارداد سهردههای بانکی به داراییها و شانآ سودآوری در بانکهتای استالمی متالزی
بدیهی به نظر میرسد؛ چرا کته اصتوالً در بانکتداری استالمی ستودی بته قراردادهتای
سهردههای قر

الحسنه تالتق نمتیگیترد و ایتن نتوع از قترارداد ستهردهگتذاری جتزء

عمدهترین اقالم منابع بانکهای اسالمی مالزی است.
در مقاله کاسیم حبیبه و همکاران ()2001؛ سیسرم بانکداری اسالمی در ایتران متورد
بررسی قرار گرعره است و وجوه اشرراک و اعرراق سیسترم بانکتداری استالمی ایتران و
مالزی را مورد تحلیل قرار داده است.
اهم نرایج اسالمی آن به شرح ذیل است و در این راه به موعقیتهایی رسیدهاند.
 .1درک این واقایت که چگونه سایر کشورها به خصوص جمهوری استالمی ایتران
پیشرعت خود را از طریق ماسسات بانکداری اسالمی ،در قراردادهای بانکی خود اناام
داده ،و در این راه به موعقیتهایی رسیدهاند.
 .2بررسی قراردادهای تأمین متالی استالمیکته در بانکتداری استالمی ایتران متورد
اسرفاده قرار گرعره اما سیسرم بانکداری مالزی از آن بهره نبرده است.
 .3درک امریازات (حساب) قرارداد قر

الحسنه که به عنوان یک قرارداد تأمین مالی

در جهت رعاه اجرماعی قرار دارد .با این تفاصیل هنوز نکتات متبهم بستیاری کته قابتل
بررسی ،و ارائه طرح و پیشنهاد میباشد در بانکتداری استالمی چته در ایتران و چته در
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سایر کشورهایی که خواسرار آن هسرند ،دیده میشود و از جمله آن میتوان به تبیتین و
تشریح ماهیت و آتار و احکام عقود و قراردادهایی که در بانکداری اسالمی بدون ربتای
ایران مورد اسرفاده است اشاره کرد.

نتیجهگیری
همزمان با رشد اقرصاد در کشورهای مسلمان نشین ،بیشرر بانکها در تال

هسترند

خدمات مالی و اقرصادی خود را با موازین نظام حقوق مدنی همسان و هماهنگ نمتوده
تا با جلب مشرریان بیشرر بروانند سهم اندکی از این بتازار در حتال توستاه را بته ختود
اخرصاص دهند بطوری که از عرف بانکداری در ایتران نیتز بتر متیآیتد ایتن کشتور از
بانکداری سنری عاصله گرعره و به سوی هماهنگ ساخرن نظام حقوقی خود با بانکداری
اسالمی و ت طابق با نظتام متدنی (هماننتد کشتور متالزی ) بتر آمتده استت .در سیسترم
بانکداری اسالمی متالزی کته دارای سیسترم دو گانته مراتارف و استالمی استت تنتوع
قراردادهای به کار گرعره شده براساس عقود اسالمی ،بیشرر و بهرر بته نظتر متیآیتد .در
نریاتته آن تاتتداد انرختتابهتتای مرقاضتتی چتته در قراردادهتتای تایهتتز منتتابع و چتته در
قراردادهای تخصیص منابع بانکی بسیار گسررده میباشد .هماننتد قراردادهتای صتکوک
(صکوک اسرصناع و اجاره) مرابحه و بیتع تتورق؛ امتا در مقایسته بتا قتدمت و کیفیتت
قراردادهای بانکی چه از نظر جامایتت و قتدرت استردالل و مطابقتت بتا منتابع عقهتی
قراردادهای بانکی جمهوری استالمی ایتران در شترابط بهرتر و دارای پشتروانه عقهتی و
اسالمی قوی ،یانی قانون عملیات بانکداری بدون ربا است؛ کته در نتوع ختود در بتین
بانکداری کشورهای اسالمی بینظیر است.
نرایج بدست آمده از جنبههای نظری و عملی به این صورت است که از نظتر جنبته
نظری اساس نظام بانکداری اسالمی مالزی در قراردادهتای بتانکی بتر منبتای عقته اهتل
تسنن بوده و یک شورای مرکزی مذهبی بر عملیات موسسات استالمی نظتارت دارنتد.
منابع عقهی اهل سنت قرآن ،سنت ،اجماع ،و قیتاس متیباشتد و حتال آنکته عملیتات
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بانکداری اسالمی در ایران نشأت گرعره از عقه امامیه بوده و منابع عقه شتیاه عبارتنتد از
قرآن ،اجرهاد ،عقل و اجماع؛ لیکن در کشور ایران بر مبنای عقه شیاه و قتانون عملیتات
بانکداری بدون رباست و تحت نظارت بانک مرکزی است .از نظتر عملتی قراردادهتای
بانکی هر دو کشور به یکدیگر شبیه بوده و نسبت به ماموع قراردادها بانکی بکار رعرته
در سیسرم بانکداری اسالمی؛ کشور مالزی ،به نسبت جمهوری اسالمی ایتران در ستطح
نازلتری قرار دارد.
پیشنهادات
با عنایت به بررسیهای به عمل آمده ،جهت مرنوع سازی قراردادهای بانکی پیشنهاد
میشود تدابیر اندیشیده شده در نظام بانکداری اسالمی بدون ربا به گونهای باشد ،که بتا
اصالح مرون قراردادهایی ،وجه بانکی تمام نیازهای مالی و بانکی در قالب محصوالت و
قراردادهای قابل ارایه به بهررین ،سریعترین و دقیقترین شکل ممکن برآورده شده و بتا
کمک به منابع قراردادهای بانکی بکوشیم زمینههای رشتد و شتکوعایی ختدمات بتانکی
براساس قراردادهای عملیات بانکی بدون ربا را از رکود ختارج نمتود؛ تتا عاصتله بتین
بانکداری بدون ربا و بانکداری اسالمی در نظام حقوقی ایران و مالزی کمرر شود.
از این رو اسرفاده از راههای جایگزین برای جبران نقیضتههتا متیتتوان بته قترارداد
مشارکت به وسیله اجاره اموال سرمایهای (مثالً اجتاره ماشتین آالت) ستلف یتا صتلح
خرید محصوالت تولید نشده) ،مرابحه یا عرو

(پی

اقساطی مواد اولیه ،عرو

اقساطی اموال سرمایهای (عرو

اقساطی ماشین آالت و  )..خرید دیتن ،انتواع مستکوکهتای

بکار گرعره شده در مالزی و بیع تورق ،در قالب قراردادهای عقه پویای شیاه تدوین ،تتا
در بخ
در بخ

قراردادهای تخصیص به ارمغان آورده شود.
قراردادهای سهردهگیری ،توجه کاعی و مادد مسئولین نظام بانکی براساس

ماده  3قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تشویق مشرریان به سهردهگتذاری ،در جهتت
کمک به اقشار کم بضاعت ،برای رسیدن به اهتداف قتانون اساستی کشتور عزیزمتان را
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میطلبد؛ در پایان اهم پیشنهادات خود را در سطحی کلی برای نظام بانکداری جمهوری
اسالمی ایران و درون سازمانی به بانکها و ماسسات مالی به شرح ذیل است:
 .1سیسرم بانکی کشور (بانک مرکزی) اهرمام الزم جهتت اصتالح برختی از مرتون
قرارداد را براساس عقه ناب اسالمی با شرایط عمومی و محیطی جاماه منطبق نمایند.
 .2با ارسال عقود و قراردادهای نوین و مطابق با علتم روز دنیتا جهتت تصتویب در
مالآ شورای اسالمی ،همانند قرارداد کارتهای اعرباری و الکررونیکی ایااد تنتوع در
قراردادهای بانکی را عراهم نماید.
 .3کلیه بانکه ا و ماسسات عاتال تحتت نظتارت بانتک مرکتزی در ارایته و اناقتاد
قراردادهای عی مابین خود و مشرریان از تداخل در نوع قراردادها با توجته بته نیازهتای
مشرریان دوری گزیده و قرارداد اسالمی تحت عنوانهای قانون عملیتات بتانکی بتدون
رباء را مدنظر قرار دهند.
 .4بانکها و موسسات مالی نسبت به شفاعیت انواع قراردادهای خود از طریق هیأت
علمی دانشگاهها و اساتید مارب آنها اقتدام و از منتابع و دیتدگاههتای غنتی حقتوق و
اساتید عالی قدر بهره بگیرند؛ که از آن جمله میتتوان بته دانشتگاه آزاد استالمی اشتاره
نمود.
 .5ایااد قراردادهای مالی نظیر ابزارهای مالی قابل انرقال اسالمی سهردههتا )(INID
هم اکنون در بانکداری اسالمی مالزی مورد اسرفاده بوده و براساس مفهوم عقد مضتاربه
کار متی کنتد کته در حقیقتت ختود یتک نتوعی گتواهی ستهرده بتوده کته اصتل مبلتغ
سرمایه گذاری شده توسط مشرری در سررسید به همراه ستود آن قابتل وصتول خواهتد
بود.
 .6بهرهگیری از سیسرم مضاربه در قراردادهای نظام بانکداری اسالمی ایران که بانک
در خصوص سهردهگذاران بانک اسالمی هماننتد یتک مضتارب عمتل نمتوده و وجتوه
سهردهگذاران را به منظور سوددهی مبرنی بر قواعد مضاربه مدیریت میکنتد و از طرعتی
بانک نیز به خود از وجوه سرمایه گذاران براساس شیوه مضاربه بهرهبترداری متینمایتد؛
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خواهد توانست در رشد؛ شکوعایی و تنوع بخشی به قراردادهتای بانکتداری استالمی و
میزان عملکرد عقد مضاربه مویر باشد.
 .7اسرفاده از گواهی بدهی قابل انرقال اسالمی ) (NIDCدر انتواع قراردادهتای بتانکی
ایران ،که براساس عقد بیع به یمن آجل بنا شده است .با این تفاوت که در قترارداد بیتع
بثمن آجل موسسه بانکی دارایی را حسب تقاضای مشترری خریتده و آن را بتا در نظتر
گرعرن حاشیه ستود ) (Profit Marginبته او متیعروشتد .در حتالی کته در NIDC
عنصر مشرری و موسسه بانکی در هم ادغام شده علذا داراییها به موسسه بتانکی تالتق
خواهند داشت.
الزمه کلیه موارد و پیشنهادها به این است که بانکتداران در ایتران از عنصتر پیوستره
سود ،در قراردادها کمیعاصله گرعره و در جهت توستاه بانکتداری استالمی بتدون ربتا
نق

ممرازی ایفا نمایند ،تا در ایااد قراردادهای بانکی ناب اسالمی در جهتان الگوستاز

و پیشرو باشند.
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اجرای صحیح عقود مشارکری در نظام بانکی ،عصلنامه علمی پژوهشی اقرصتاد استالمی،
سال دهم ،شماره .38
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مدرس.
 .9مرورانی ،حسین؛ زهرابیان ،مصطفی ،هروانی ،مهدی ()1389؛ نقدی بر بانکتداری
اسالمی و مطالاه آن در ایران و سایر کشور ،تهران :انرشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 .10موسویان ،سید عباس ()1383؛ بانکداری اسالمی ،تهران :انرشتارات پژوهشتکده
پولی و بانکی ،چاه چهارم.

