
] 109 [

صکوک اجاره    پرونـــده

فصلنامه تازه های اقتصاد    تابستان 1391    شماره 136

دالیل موفقیت صکوک در مالزی1

تجربه مالزی در زمینه صکوک1 
صکوک )ابزارهای مالی اسالمی( یکی از تحوالت مهم بازار سرمایه در دنیا و به ویژه در کشورهای 
اسالمی به شمار می روند و طراحی و عرضه آنها از رشد چشمگیری برخوردار است. یکی از کشورهایی که 
در این زمینه فعالیت های زیادی داشته، کشور مالزی است. بازار اوراق بهادار اسالمی در مالزی همچنان 
در حال توسللعه عناصر نوآورانه از زمان آغاز به کار خود در اوایل دهه 80 میالدی اسللت؛ دهه ای که در 
آن کشللور مالزی در قالب طرحی تفصیلی تصمیم گرفت تا سللال 2020 میالدی، بانکداری اسالمی را 
از مرحله ایده ای نظری، به یک سیسللتم تکامل یافته و پیشللرو در سطح بین المللی تبدیل کند.  قانون 
بانکداری اسللالمی کشللور مالزی، در سال 1983 به تصویب رسید و دلیل اصلی تصویب چنین قانونی، 
تمایل مسلمانان به داشتن خدمات سرمایه گذاری و بانکدارِی منطبق با شرع مقدس بود. دولت مالزی نیز 
برای ایجاد سیستم مالی اسالمی مدرن از هر لحاظ، در راستای اهداف اجتماعی- اقتصادی کشور مالزی 
در قرن بیست و یکم عزم راسخی دارد. دولت این کشور از حمایت لسانی از بانکداری اسالمی فراتر رفته 
و همواره برنامه های بازار سرمایه و برنامه بانکداری بدون ربای خود را همگام با تغییرات بازارها و شرایط 

اقتصادی بازبینی و به روزرسانی کرده است و این روند همچنان ادامه دارد. 
تغییرات فزاینده در مالزی در راستای توسعه بازار پول و سرمایه اسالمی دارای سه رکن اصلی است که 
در اویل دهه90 رخ دادند: بازار پول بین بانکی اسالمیIIMM( 4(، سرمایه گذاری بین بانکی مضاربه ای5 
)MII( و سیسللتم تسویه چک بین بانکی اسللالمی6 )IICCS(. یکی از تحوالت بزرگ اخیر نیز ایجاد 
مرکز مالی اسالمی بین المللی مالزیMIFC( 7( است. البته الزم است توجه شود که توسعه بانکداری 
اسالمی در حوزه عمل و اجرا در کشور مالزی، با توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این کشور 
همگام بوده است. به نحوی که در حال حاضر، چندین موسسه آموزشی و پژوهشی به موضوعات مختلف 
بانکداری اسالمی تخصیص یافته اند و محتوا و زیرساخت های الزم جهت اجرایی شدن هر چه بیشتر و 
بهتر بانکداری اسالمی در کشور مالزی، به عنوان الگویی نمونه برای سایر کشورها را فراهم می نمایند. در 
این زمینه مناسب است اقدام بانک مرکزی مالزی )توسط بانک نگارا8( در تاسیس مرکز بین المللی آموزش 
مالی اسالمی )INCEIF( مورد تاکید قرار گیرد.  بازار سرمایه اسالمی در مالزی از ابتکارات سیاستی مهم 
و ایجاد زیرساخت الزم همراه با چارچوب قانونی قوی، مشارکت موسسات داخلی و بین المللی و نوآوری در 
طراحی ابزارهای مالی نوین و انواع جدید صکوک برخوردار بوده است. به ویژه طرح جامع 10ساله )2001 
تا 2010( بازار سرمایه، که توسط کمیسیون اوراق بهادار مالزی تهیه شده است، وضعیت کلی راهبردی و 
جهت گیری آتی بازار سرمایه اسالمی را در مالزی مشخص نموده است و از آن به عنوان نقشه راه توسعه 
بازار سرمایه اسالمی در مالزی یاد می شود. همچنین به نظر می رسد دولت با تسهیل رویه های گوناگون 
اداری، زیرسللاختی و مالی، از توسللعه و رشد بازار صکوک حمایت می کند و عالوه بر آن، خود به عنوان 
ناشر اوراق بهادار اسالمی نقش فعالی ایفا می نماید.  همراه با رشد فزاینده بازار داخلی صکوک در کشور 
مالزی، به منظور آزادسازی بازار برای مشارکت شرکت های خارجی، شرکت های چندملیتی و موسسات 
چندجانبه، گام های مهمی برداشته شده است. در این راستا، محدودیتی برای استفاده از ابزارهای اسالمی 
برای تامین مالی فعالیت های سللرمایه گذاری خارجی وجود ندارد. در اکتبر 2006، با آزادسازی بیشتر، 
امکان انتشار صکوک در بازار داخلی توسط شرکت های چندملیتی نیز فراهم شد.  موفقیت انتشار صکوک 
در بازار مالزی و در سطح دنیا، حاکی از قابلیت تداوم و موفقیت آتی بازار اوراق بهادار اسالمی است. در 
واقع، مالزی خود را به عنوان یک مرکز برای انتشار صکوک توسط شرکت های خارجی و سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار مطرح کرده است؛ به گونه ای که یکی از متنوع ترین )از حیث نوع، دوره تصدی، طبقات دارایی، 
ساختار، ناشر و ریسک(، نوآورانه ترین و تخصصی ترین گزینه های سرمایه گذاری در دنیا را پدید آورده است. 
این کشور در توسعه و طراحی ساختارهای اوراق بهادار اسالمی پیشگام بوده است. مالزی به عنوان یکی 
از کشورهای پیشرو در بازار سرمایه اسالمی، استانداردهایی را در ساختار صکوک و چارچوب های قانونی و 
حقوقی و نیز مدیریت ریسک آنها تنظیم کرده و ابزارها و نوآوری های بسیاری را به دنیا عرضه کرده است.  
یکی از مفاهیم مهم که در راستای طراحی ابزارهای مالی اسالمی در مالزی به کار برده شده است، بیع 
دین یا فروش بدهی است. بیع دین طبق تعریف چنین است: »فروش بدهی به عنوان یک نوع قرارداد 
که در آن طلبکار حق قابل دریافت خود از بدهکار را به وی یا شخص ثالث می فروشد. این قرارداد فروش 
بین دو طرف ممکن است به صورت نقدی یا آتی باشد. همچنین ممکن است با تنزیل یا به بهای تمام 
شده فروخته شود«. استفاده از این عقد در مالزی، زمینه استفاده از بسیاری از ابزارهای متعارف تامین 
مالی در چارچوب اسالمی را فراهم نموده است. البته الزم است توجه شود که بدهی های پایه عقد فروش 
دین، الزم است حتماً بدهی های مجازی باشند که با استفاده از عقود اسالمی )مانند مرابحه، استصناع و 
غیره( تولید شده باشند و دین های صوری و یا دین های تولید شده بر اساس عقد قرض، نمی تواند محور 

بیع دین قرار گیرد. 

عقود اصلی مورد استفاده در توسعه بازار پول و سرمایه اسالمی در مالزی 2 
در بانکللداری اسللالمی و طراحی صکوک در کشللور مالزی، وزن عقود مشللارکتی و مبادله ای 
مورداستفاده به یک میزان نیست. در واقع میزان استفاده از برخی از عقود بر برخی دیگر غلبه دارد. در این 
رابطه مناسللب است به آخرین آمار ارائه شده توسط موسسه آسیم بنکرز9 اشاره کرد. اطالعات ارائه شده 
توسط این موسسه در رابطه با وضعیت بانکداری اسالمی در کشور مالزی نشان می دهد که چهار عقد بیع 
موّجلBBA( 10(11، مرابحه12 )قراردادهای فروش کوتاه مدت برای تامین سرمایه در گردش(، بیع العینه 
)فروش و بازخرید همان کاال به بین دو شللخص حقیقی یا حقوقی( و بیع دین، تقریباً 80 درصد از بازار 
پول و سرمایه اسالمی مالزی را تشکیل می دهند. شاید استفاده از چند عقد معین که تقریباً همگی نرخ 
سود ثابت و از پیش تعیین شده ارائه می نماید، یکی از دالیل جذابیت صکوک مالزی برای سرمایه گذاران 
باشد. در این رابطه الزم به ذکر است که صکوک مبتنی بر فروش )که بخش عمده ای از بازار صکوک مالزی 
را به خود اختصاص می دهد(، تنها بر اساس سه نوع قرارداد فروش طراحی شده اند: مرابحه، بیع موجل و 
استصناع. صکوک مرابحه یکی از مشهورترین اشکال تامین مالی اسالمی در مالزی به شمار می روند. در 
واقع دارندگان اوراق به ناشللر این اجازه را می دهند که به نمایندگی از آنها کاالیی را خریداری کرده و به 
صورت نقد و با قیمتی بیشتر به بانی بفروشد. در صکوک مبتنی بر قرارداد بیع موجل ناشر، ناشر کاال را به 
صورت نقدی خریداری کرده و به صورت اقساطی و با قیمت باالتر به متقاضی می فروشد. الزم به ذکر است 
در این نوع صکوک، پرداخت بدهی معموالً به صورت قسللطی انجام شده و در مقایسه با قرارداد مرابحه، 
مدت زمان بیشتری نیز طول می کشد. در واقع می توان آن را به صورت مرابحه بلندمدت در نظر گرفت، با 
این تفاوت که پرداخت ها موجل هستند. قرارداد بیع موجل می تواند به گونه ای تنظیم شود که مشابه اوراق 
قرضه، نرخ عایدی ثابتی ایجاد نماید.  در قرارداد استصناع، ناشر و پیمانکار در یک قرارداد سفارش ساخت 
وارد می شوند که در آن، ناشر به وکالت از خریداران صکوک استصناع، سفارش ساخت کاالیی خاص را به 
پیمانکار می دهد. تا زمانی که طرح های مشخص شده کامل نشده باشند، مالکیت در دست ناشر باقی مانده 
و بنابراین می تواند دارایی کامل نشده را به قیمتی باالتر به بانی )که معموالً همان پیمانکار است( بفروشد. 

این بیع ثانویه به صورت موجل بوده و اقساط دریافتی بین دارندگان صکوک توزیع می شود. 

دالیل موفقیت مالی اسالمی در مالزی 3 
به نظر می رسد این مسئله که کشور مالزی توانسته است در حوزه طراحی، توسعه، مدیریت 
و بازاریابی صکوک موفقّیت چشمگیری داشته باشد و در این زمینه تفاوت قابل توجهی با سایر کشورها 

ایجاد نماید، دالیل مختلفی داشته باشد که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از: 
1- وجود بیش از سی سال تجربه عملی در بانکداری و مالی اسالمی.

2- وجود طیف گسترده ارائه دهندگان خدمات مالی اسالمی؛ در مالزی هفده بانک اسالمی وجود دارد که 
شش مورد از آنها موسسات مالی اسالمی خارجی هستند. همچنین، در چندین موسسه مالی متعارف، 
شللعب و پنجره های مالی اسللالمی وجود دارند. این موسسات می توانند به عنوان پیشگامانی در زمینه 

ابزارهای مالی اسالمی عمل کنند.
3- وجود یازده موسسه تکافل و تکافل مجّدد.

4- وجود بازار سرمایه اسالمی متشّکل همراه با صندوق های سرمایه گذاری اسالمی که تا آوریل 2010 
تعداد آنها به 149 صندوق رسیده است. تا پایان دسامبر 2010، حدود 87 درصد پیشخوان های فعال در 
بورس مالزی، منطبق بر شریعت بوده اند و 47 درصد اوراق بهادار بلندمدت تأیید شده توسط کمیسیون 

اوراق بهادار مالزی، صکوک بوده اند.
5- چارچوب قانونی، حاکمیت شریعت و نظارت شرعی معتبر و جامع بر اساس بهترین روش ها و همراه 

با سیاست مالیاتی بی طرفانه.
6- طیف گسترده محصوالت و خدمات اسالمی.

7- زیرساخت های توسعه استعدادها و منابع انسانی.
8- معامالت فعال بازار ثانویه در بازارهای پول و سرمایه اسالمی همراه با فناوری روز.

9- توسعه روزافزون نظام آموزش و پژوهش مالی اسالمی در تطابق با نیازمندی های اجرایی.
پی نوشت ها:

1- این تحقیق تلخیص و ترجمه ای است از بخش سوم مقاله دکتر شوکت با عنوان: »تحلیل صکوک مبتنی بر دین در کشور مالزی« 
که در نشریه تامین مالی اسالمی جهانی )GLOBAL ISLAMIC FINANCE( در جوالی 2011 به چاپ رسیده است. 

2- استادیار موسسه اینسیف )INCIEF(، مالزی.  3- کارشناس ارشد گروه بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی.
4- Islamic Inter-Bank Money Market / 5- Mudarabah Inter-Bank Invest-
ment/ 6- Islamic Inter-Bank Cheque Clearing System/ 7- Malaysia Inter-
national Islamic Financial Centre/ 8- Bank Negara/ 9- Aseambankers

10- بیع به ثمن موجل یا بیع موجل، قراردادی است که در آن دو طرف برای پرداخت قیمت )ثمن( به طور اقساطی در آینده با شرایط 
مشخص توافق می کنند. مشابه این قرارداد در نظام بانکداری بدون ربا در ایران، فروش اقساطی است.

11- BaiBithamanAjil/ 12- Murabaha
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 ترجمه رسول خوانساری3


