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Abstract 

In the law of our country, one of the conditions for the validity of any contract 

is to know the subject of the transaction in full and in detail ،this principle is 

one of the rational principles that the holy shari'a of Islam has emphasized. 

However, our legislator has exceptionally considered concise knowledge to be 

sufficient for the accuracy of some cases, the definitions and examples of which 

are vague and controversial in our law. In this research, cases of general 

knowledge have been discussed in the topics of hudud, ta'zir, qisas, and diyat 

waqt.One of the important innovations of the Islamic Penal Code 92 is Article 

477 of this law. This article stipulates: In cases of general knowledge of 

committing a crime, by one of two or more specific people, if there is dirt on 

some parts of the general knowledge, according to the swearing-in materials in 

this regard, and in the absence of dirt, the right holder can swear allegiance to 

the defendants. If everyone swears, in the case of murder, the ransom will be 

paid from the treasury, and in the case of non-murder, the ransom will be 

received in equal proportions from the accused. Considering that in the sentence 

of this article, there is a difference between the effect of science (creation of 

filth and non-filth), the type of crime, (murder and non-murder) and the source 

of science, (confession and non-confession).  
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 چکیده

صری ذاتی در تمام فعالیت صادی عدم اطمینان، عن شمار میهای اقت سالمی. آیدبه   نظام مالی و بانکداری ا

صادی وسایر فعالیت همانند نیز سک روبرو می های اقت شد که مدیریت آن بانکداری متعارف با انواع ری با

سب هدف مطلوب ست برای ک سیار حائز اهمیت ا صیص ومنابع  به دنبال تجهیز .ب  هایفعالیت بهآن  تخ

 عهده دارد اعتباری را برای از این بازار که امروزه شبکه بانکی قسمت عمدهـ  های مالیبازاردر  اقتصادی

را  ریسک مدیریت ضرورت شناخت ابعاد ریسک و ابزارهای ،هابانک غیرجاری مطالبات دقت در مانده ـ

 .سازدمی و نمایان روشن

آن،  صــحی  نحوه مدیریت و ریســک تحقیقات انجام شــده پیرامون انواعپس از بررســی  مقالهدر این 

سالمی، در  قواعدبا انطباق تواند عالوه بر راهکارهایی که می و  سودآوری افزایش تحقق برنامه عملیاتی،ا

تنوع بخشی در محصوالت اعتباری، لزوم . شودمورد پیشنهاد واقع میارتقای بانکداری اسالمی موثر باشد، 

ـــالمی با دعوت از محققان، پرهیز از اطالعات  ـــی مالی هماهنا با اقتصـــاد اس طراحی ابزارهای مهندس

صادی نامتقارن، سامانه و تثبیت مقررات مالی در نظام اقت شنهادی  ،های کشف خطاتوسعه  از اهم موارد پی

وتاسیس محاکم قضایی متخلفان اقتصادی که همراهی همه ارکان ذیربط اقتصادی )اجرایی و نظارتی( بوده 

 گیرد.ر میبرای کاهش نوسانات بی رویه و امنیت بازگشت سرمایه در راس هرم آن قرادر سراسر کشور 

 مدیریت ریسک. ریسک، تامین مالی اسالمی، اسالمی، بانکداری های کلیدی:واژه

 .JEL :D81,G11,G12طبقه بندی 
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 مقدمه

ـــ به عنوان بخش اصلی چرخه تامین مالی بانکدر نظام آن  نحوه مدیریت ومطلوب ریسک  مبحث داری ـ

ــــ فعالیت ماهیت  های مالی و اقتصـادی اهمیت فراوانی یافته اسـت.در تمام نظام امروزههای اقتصـادی ـ

ست ،داریعملیات بانک سک ا سک پذیرش بدون که پذیرش ری شد و سودآوری توان انتظارنمی ری را  ر

، گذاری و مشــارکتداشــت و این نکته نیز در مقتضــیات عقود اســالمی مورد تاکید بوده که در ســرمایه

سئولیت سرمایهم سرمایهگذار در پذیری  شارکتکنار  ست. پذیر و عامل  از مقومات م از طرف های مالی ا

ـــیدنبانک دیگر ـــانات خود و کاهش اثرات نا برنامه عملیاتی مدون به اهداف ها برای رس مطلوب نوس

چرا  .بهینه نمایندبایست ریسک متوجه به خود را مدیریت میبر بخش تخصیص و تجهیز منابع،  اقتصادی

سک صحی  و کنترل ری شناخت  صورت عدم  شکالتی همچون افزایش مطالبات و که در  های مترتبه، م

کاهش سودآوری متوجه نظام بانکداری  خواهد شد که به تبع آن چرخه منابع و مصارف بانک دچار خلل 

ده در چهار حالت قابل تصــمیمات مدیریتی با لحام مقدار اطالعات به دســت آمو ناکارآمدی می شــود. 

ــته بندی می ــدا ابهام)دس ــک و خطر)Uncertainty، عدم اطمینان)(Ambiguityباش (، و Risk(، ریس

صمیمات. (Certaintyاطمینان کامل) شترین ت سک و خطر قرار می تاثیرگذار بی گیرد مدیران در دائره ری

ولی  ،اطمینان کامل در مراحل ابتداییرغم کمبود اطالعات کافی و که با مدیریت و کنترل صــحی  آن علی

 توان بود.در انتهای فعالیت شاهد تحقق سود آن می

سلمانان صاد یهاطرح یمال تأمین و یگذارهیسرما یبرا م ستفاده به دنبال یاقت  ییابزارها قراردادها و از ا

ستند شد با که ه شته با سالمی مطالبقت دا شورها، ریسا تجربیاتو با توجه به  یطرف از. فقه و حقوق ا  ک

ـــاد یمعیارها و اصـــول از که کندیم پیدا مقبولیت ییاجرا بعد در یمال ابزار کی یزمان ی مال و یاقتص

 توجه بدان دیبا یاسالم یمال ابزار هر یطراح در که یتخصص ابعادترین برجسته از یکی. باشد برخوردار

 ، رقابتقدرت  ،یمال ابزار کی یریپذریســک میزان .باشــدیم و وســیله معامله ابزار آن یهاســکیر کرد،

ـــیاری و یگذارقیمت انعطاف در ،یریپذبازار . بر ددهیم رارق خود تأثیر تحت را گرید مهم عوامل از بس

ساس سالمی  این ا سهبانکداری ا صرف منابع مالی، ویژگی متعارفبانکداری  اب در مقای های در جذب و م

ــ اصل مهمی  ،این سیستم در. باشددارا می خاص خود را که همان تقسیم سود و زیان ناشی از معامالت ـ

های ربوی مبتنی بر قرض سایر سیستماین موسسات مالی را از ـ  باشدو همچنین دوری از بهره یا ربا می

 است. نمودهمتمایز  همراه با بهره

یا را دنبال می ـــالمی همان اهداف بانکداری متداول دن این تفاوت که در بانکداری  باکند بانکداری اس

صورت می سالمی  ساس فقه معامالت ا سالمی، عملیات بانکداری برا صل در بانکداری ا گیرد. مهمترین ا

تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره  ـــ چنانچه بیان شد ـــ اسالمی

سالمی تنها ربا )بهره( را حرام ا شریعت ا ست.  سرمایهپول ا سایر درآمدهای   گذاری مشروععالم کرد، اما 

ست. به عبارت دیگر هرگونه پیش منعرا  سرمایه و بدهی ممنوع اعالم نکرده ا صل  شرط برای انتفاع از ا

کارگیری سرمایه در یک پروژه و موارد ایجاد شغل شده است. براساس اصول اسالمی شیوه اجرایی و به

لذا در نگاه شــریعت اســالمی عالوه بر  .(1397علم الهدی، ســید ســجاد،)از اهمیت ویژه برخوردار اســت

دوری از ریسک سرمایه که متحمل انواع ریسک خواهد بود، این شیوه و نحوه مدیریت است که منجر به 
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سیدن به  سک مطلوب پر خطر و ر سود به نتیجه و ثمر  شدهری سرمایه را به همراه  ساند.میو  از طرفی  ر

شودا بازده مورد های ابتدایی و اطالعات اولیه بر آنها متمرکز میمدیر مالی به عنوان داده دو متغیری که هر

گذاران یا مدیران را به تامین یا عدم باشد که سرمایهمی (Percieved Riskانتظار و ریسک ادراک شده)

مباحث ریسک استوار  دهد. از میان قواعد فقهی در مالیه اسالمی که بر پایهتامین مالی یک طرح سوق می

اشــاره نمود که در ارتباط با پدیده « من له الغنم فعلیه الغرم»و « الخراج بالضــمان»توان به باشــند میمی

پذیری در برابر بازده یا زیان احتمالی آن میزان مســـئولیتگیرد و با ریســـک مورد مداقه و بحث قرار می

 سرمایه، ارتباط ذاتی و تنگاتنا دارد.

صبنا بر  شی از معامالت» لا سود و زیان نا سیم  سالمی، «تق شبکه بانکداری ا سک بانکها در  های با ری

ــبت به  بود خواهندگوناگون مواجه  ــتر  ربویموجود در بانکداری  مخاطراتکه تنوع و میزان آنها نس بیش

ــک در بانک مهم. این نمایاندمی ــیر تاکیدبر لزوم توجه به مباحث ریس ــالمی و تبیین مس از . دارد داری اس

و اخالقی حاکم  فقهی، حقوقیماهیت متفاوت بانکداری اســالمی و نیز اصــول طرف دیگر و با عنایت به 

الگوی مترقی بانکداری اسالمی مشارکت »لذا  .باشدمی روبرو ی مختلفبر آن، مدیریت ریسک با تنگناها

های مترتبه به مل بانک به ریسکبینی شده است که البته الزمه آن ورود و اشراف کاپیش« در سود و زیان

ش ست. در اینجا آ شارکت و تبعات آن ا سکفعالیت مورد م سط  مطلوب در انواع ری ها من جمله نایی با 

تواند گامی در مســیر ارتقای بانکداری می مخاطراتریســک اعتباری و شــناخت نحوه صــحی  مدیریت 

 رد قرار گیرد.تا همواره این الگو مورد توجه و کارب ااسالمی رایج باشد

ـــ  اسالمی شبکه بانکیکاهش مواجه با ریسک در به بیان دیگر  گترین تامین کننده که در حال حاضر بزرـ

ـــ مالی بازار قلمداد می گردد را  رشد اقتصادی امتعاقب آنو مالی  سیستم همهکاهش ریسک در  باعث ـ

ساخت صحی الگو و روشلذا ارائه . نمایان خواهد  سالمی که هم با  های  سک در بانکداری ا مدیریت ری

شدن  شد و هم از نظر کارکرد و اجرا، قابلیت عملیاتی  شته با سالمی مطابقت دا الزامات فقهی و قوانین ا

 با و  ایکتابخانه پژوهش شــیوه ازبهره  با حاضــر مقالهگردد. میداشــته باشــد، ضــروری و حائز اهمیت 

ـــته تحریر در آمده ،اینترنتی معتبر و مقاالت موجودهای تابها و پایگاهک به مراجعه  تالش دارد و  به رش

میزان ریســک هر یک از عقود ، های موجود در ســیســتم بانکداری اســالمیمعرفی انواع ریســک ضــمن

ح است، آن ی که در اینجا مطر. سوالدهدو بررسی قرار  کنکاشمورد را  تامین مالیدر این نظام  کاربردی

ــ من جمله ریسک وب ریسکاست که سط  مطل ــ اعتباریها ـ توان تشخیص داد و برای را چگونه می ـ

پس  از مرور پیشینه پژوهش لذا  ؟آن را مدیریت نمودمخاطرات توان ارتقای بانکداری اسالمی چگونه می

س با و ادبیات موضوع، سالم عقود میتق  یمال یمهندس ابزارهای گاهیجا در آنها بکارگیری تیقابل پایهبری ا

سالم مختلف عقود به مربوطمهم  هایسکیر یمعرف به برای راهکارهایی  در پایانشود. و پرداخته می یا

 گردد.پیشنهاد می بانکداری اسالمی مسیر ارتقای ریسک درصحی  مدیریت  تشخیص و

  تعاریف

 عدم در آنها مشترک وجه که است شده متعددی از ریسک و مفهوم آن ارائه در جوامع مختلف، تعاریف

 لغت در ریســکقرار گرفته اســت.  فعالیت یک اثر انجام در خســارت و زیان وقوع احتمال و اطمینان
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ــت عبارت ــد آن در احتمال خطری که امری به اقدام و خطر از اس یا به معنای احتمال  (1387)معین، باش

 از واقعی بازده انحراف معنای به اصطالح در و .مواجهه با خطر، آسیب و کاهش درآمد یا زیان آمده است

 .(1385دیگران،  و باشد)نیکومراممی انتظار مورد بازده

به معنی امکان وقوع یک خسارت یا  ـــ بنا به تعریف مارک و گاالیـــ توان ریسک را به عبارت دیگر می

 ,Dan Galai & Robert Mark)زیان ـ اعم از مالی یا غیر مالی ـ در نتیجه انجام یک فعالیت دانست

2000, p.17). ـــده، می یاد ش طابق تعریف  که موجب عدم تحقق پیشم چه  نده بینیتوان هر آن های آی

سک را احتمال گردد را عاملی از مجموعه عوامل می شمار آورد. همچنین فرهنا النگمن، ری سک به  ری

اســت. و ریســک را از نظر یک بانکدار وقوع چیزی بد یا نامطلوب و یا احتمال وقوع خطر معرفی نموده 

گاه به دلیل عدم موفقیت در  (.Rose,1999, p.170داند)به معنی عدم قطعیت در رابطه با یک اتفاق می

  (.Brian Coyle, 2000, p.5تواند به تعهدات خود عمل نماید)تهیه کاال یا خدمات، طرف مقابل نمی

 گیرد.لذا در اثر آن خطراتی پیش روی سرمایه و سرمایه گذار قرار می

ها شانس، احتمال یا عدم اطمینان وقوع نتایج یا خروجی طور معمول ـــه ب را ـــریسک توان این میبنابر

شه وجود نمودتعریف  شته. و از آنجا که تغییر همی ست،  دا سترش ا و نیز دامنه آن روز به روز  در حال گ

. ریسک گرددریسک نیز همواره وجود دارد و روز به روز بر اهمیت شناخت و مدیریت آن افزوده می لذا

ها، نرخ ارز، های اقتصادی و مالی مانند سط  قیمتها ممکن است در اثر تغییر و نوسان شاخصدر بانک

مالی همانند نیروی و سایر عوامل باشد یا به جهت وجود عدم اطمینان در مورد مسائل غیراقتصادی و غیر

تواند جنبه های موجود در بانکداری هم می. ریسکگردد پدیدارانسانی و یا قوانین و اموری از این دست 

شته باشد. که تنها با تعریف و شناخت صحی  از  زیان )ریسک منفی( و هم جنبه سود )ریسک مثبت( دا

ـــک بهترین الگو را برای مدیریت آن ارائه و  توانهای مالی میها و مخاطرات پیرامون فعالیتانواع ریس

 تا مسیر تحقق بانکداری اسالمی در این شاخص مهم هموار و میسر گردد. عملیاتی کرد.

 بانکداری اسالمی

ها در ترین بخش اقتصاد امروزی در سراسر جهان است که بانکهای اقتصادی اساسیتامین مالی فعالیت

ای اســت که عملیات جاری آن، جذب ســ رده از که بانک، موســســهچرا آن نقش مهم را بر عهده دارند. 

ی در جهان و بانکدار صنعت گسترش با(. 1398نظرپور و دیگران، عموم و اعطای وام به متقاضیان است)

های فراوان از طرفی مزیت بانکداران و صنعتگران ،گذارانسرمایه حاکمان، ،یاسالم یکشورها به ورود آن

ـــ ب ـــ مشاهده های کالن و تزریق به بنگاهن واسطه تجمیع سرمایهعنواه بانک را ـ های اقتصادی کوچک ـ

 ربا تیممنوع مشکلکردند که موجبات توسعه جامعه اسالمی را در پی خواهد داشت و از طرف دیگر می

در . شدند فقها دامن به دست آن حل یبرا نمود بر این اساسآنها را برای استفاده از این پدیده محدود می

شمندان و علماء رااین مرحله می  یدارهیسرما نظام رشیپذ با کهیگروه: نمود میتقس گروه دو به توان دان

شتی طرح صدد در یربو یبانکدار و دست جامعه از مزایای این  تا برآمدند و بازتعریف آن ربا از نو بردا

 اصــل رشیپذ ضــمن دوم گروه. در عین حال باشــد ســازگارنیز  یبانک معامالت باپدیده کوتاه نگردد و 

گذاری و مخاطرات آن، با بازتعریف عقود اســـالمی و شـــرایط ســـرمایه  برآمدند درصـــدد بانک، دهیپد
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ـــاس را بانک معامالت ـــالم یهاآموزه براس  هاتالش نیا جهینت ربا بدون یبانکدار که نمایند یطراح اس

 (.1385)موسویان، بود

ست.به صدر دمحمدباقریّس اهللتیآ دیشهدر این دوران نقش  سیار حائز اهمیت ا  عنوان فقیهی نواندیش ب

 یهاهیسرما به هاآن لیتبد و راکد اندازهایها و پسسرمایه زیتجه در هابانک نقش به اذعان ضمنایشان 

صر، مولّد و دیمف ساس ربوی بانک کهدارند   یت ست )ربا(بهره با یده وام و یگذارس رده برا فقه و  که ا

سالمی میحقوق صحی  ماهیت عقود ا شناخت  سالمی بر تحریم آن تاکید دارد. قطعا با  توان در افزایش ا

 های تجمیع شده در بانک همراه با دوری از مخاطرات احتمالی قدم برداشت.وری سرمایهبهره

 

 

 تحقیقپیشینه ادبیات موضوع و 

از زوایای ــــ های مالی نحوه مدیریت آن در نظام مطالعات و تحقیقات متفاوتی پیرامون موضوع ریسک و

ــــ مختلف سیدن به راهکارهای عملیاتی  ـ سی آنها در غنای محتوا و ر ضدتصورت گرفته که برر  معا

در وضعیت عدم اطمینان در نظام مالی اسالمی را هموارتر  صحی  گیریتا بتوان شرایط تصمیم. نمایدمی

 نمود.

را در پژوهش خود  "تأثیر ریســک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران"( 1395علی احمدی و همکاران)

کننده اصلی در بازار عنوان تامینه ها در حال حاضر بمورد بررسی قرار داده و پس از اشاره به اینکه بانک

شمار می سکبا توجه به اهمیت  آیند، وسرمایه به  سک اعتباری بر میزان تاثیرگذار ری سی تأثیر ری  به برر

های دولتی و خصــوصــی طی ی ریســک اعتباری در بانکعملکرد نظام بانکی کشــور و همچنین مقایســه

ـــیون برداری داده برای این منظور. اندپرداخته 1392-1383ی زمانی دوره پانل و های از روش خودرگرس

ار در ریســک ای به اندازه یک انحراف معیاســتفاده شــده اســت. نتایج نشــان داد تکانه بانک 15اطالعات 

سودآوری بانکها، بازده داراییشود نقدینگی بانکاعتباری منجر می ساس نتایجا ها و  ها کاهش یابد. بر ا

سودآوری بانک شی در تعیین  سک اعتباری چندان نق ها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی در بلندمدت ری

 عتباری قرار دارند.توجهی تحت تأثیر ریسک اها در بلندمدت به صورت قابلبانک

سک در  مدیریت پیرامون خود تحقیق در( 2001) خان و احمد  سک اعتباری  صنعت مالیهری سالمی، ری ا

ـــالمی رتبهچ را به عنوان ـــک مهم و مورد توجه بانکداران اس و مورد توجه قرار بندی نموده هارمین ریس

بانکداران اسالمی در مورد میزان تاثیر هر نوع قرارداد در ایجاد ریسک اعتباری  تحقیق نظراین . در اندداده

ساس  نتایج . شد واقع پرسشمورد  سک اعتباری در قرارداد مرابحه کمترین مقدار )بر ا ( 56/2تحقیق، ری

شتر شارکت بی سخ به همراه ( را 69/3مقدار ) ینو در م شت. به نظر میدر پا سد که روشدا های تامین ر

 از قول نقل)باشــدمیباالتری بیشــتر و  مالی مشــارکت در ســود، از نظر بانکداران، دارای ریســک اعتباری

سک اعتباری در روش1393 همکاران، و موحدمنش صورتی ایجاد می (. ری شارکت در  های تامین مالی م

 اعراض نماید. ـ به دالیل مختلفـ  سهم بانک طرف مقابل از پرداختشود که 
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سالم بانکداری در سکیر دهیپد»در پژوهش( 1379)ییکدخدا  آنها با هابانک که ییهاسکیرانواع  و« یا

 ســکیر اســت معتقد وی. نمایداشــاره می کیســتماتیرســیغ و کیســتماتیســ نوع دوبه  هســتند مواجه

از  و دیآیمپدید  ربازارییغ هایعامل راه از کیستماتیرسیغ سکیر و بازاری هایعامل راه از کیستماتیس

 هایســـکیردر  ســـکیر تیریمد ن،یبنابرا ،آیندبه شـــمار می کنترل از خارج بازاری هایعامل آنجا که

 از یاســالم بانکداری بر حاکم یمال نیتأم نظام از نگاه نویســنده،. باشــدقابل اعمال می کیســتماتیرســیغ

صیات ست برخوردار داریهیسرما خصو سالم بانکداری لذا ا  عدم سکیرمخاطراتی مانند  در معرض یا

 قرار دارد. مقررات و اقتصادی رهاییمتغ اناتنوس ی،اخالق ،ینگینقد بازپرداخت،

 گیریبهرهای با عنوان بررسی و تحلیل نحوه اعطای تسهیالت در نظام بانکی، با در مطالعه( 1376مهدوی)

 1375-1366زمانی  بازههای تخصصی، تجاری و مرکزی در ای به ارزیابی عملکرد بانکاز روش کتابخانه

ـــاس  وپرداخته   پرداختها در همواره عملکرد بانک بیان میدارد که:این تحقیق  حاصـــله از  نتایجبر اس

و  باشدمی (رشده )مصوب شورای پول و اعتباهای تعییناز سقف باالتر، های اقتصادیتسهیالت به بخش

داشــته  پایینیهای پولی در تعیین میزان و نحوه اعطای تســهیالت کارایی از ابزارهای ســیاســت گیریبهره

که بازدهی بیشتری  شدههای اقتصادی متمرکز روی بخشو مراودات بانکی  است. همچنین بیشتر فعالیت

بازرگانی  های خدمات ودر بخش بیشــتر تمایل داشــته شــبکه بانکیدر طول این دهه  تا بدانجا کهدارند. 

 باال بودن نرخ سود در بخش بازرگانی و خدمات و کوتاه بودن را دلیل این امر محقق گذاری نماید.سرمایه

ـــتسهیالت دوره بازپرداخت  ـــ گرددتسهیالت با سود تسویه می کوتاهی به طوریکه بعد از مدت ـ بر  ـ

شمرد سهیالت کوتاه. می شه برای بانکالبته پرداخت ت شته هم از جهت  یتا مطلوبهمدت همی شتری دا بی

ــتری  ــرمایه و حف  ارزش پول جهت به چرخه درآوردن آن و هم ازجهت اینکه مش ــریع س ــت س برگش

باید های اعتباری جدید کاهش میاعتباری از زمان ارزیابی فاصــله زیادی نگرفته و احتمال ترتب ریســک

ممکن است  ،نوسانات قیمت جملههای مختلف منمدت مشتری در معرض ریسکولی در تسهیالت بلند

 از برگشت سود و یا حتی اصل تسهیالت اخذ شده ناتوان بماند.

شعری )  ایران در هابانک سودآوری بر اعتباری ریسک تأثیر بررسی( در مقاله خود به 1392شوال پور و ا

سک گیریاندازه برایآنها  اند.پرداخته سبت از اعتباری ری سهیالت هاین سهیالت کل به غیرجاری ت  و ت

 از استفاده با را سودآوری عالوه بر آن. انداستفاده نموده تسهیالت کل به الوصولمشکوک مطالباته ذخیر

 پژوهشه مورد نمون.  اندداده قرار گیریاندازهمورد  سهام صاحبان حقوق بازده و هادارایی بازده نسبت دو

س و بانک 15 شامل س شدمی 88 تا 82 زمانی هدور طی مرکزی بانک نظارت تحت اعتباری همؤ  نتایج. با

. برقرار است داریمعنا منفی رابطة هابانک سودآوری و اعتباری ریسک بیندارد که: چنین بیان می پژوهش

در  ،یابدمی افزایش هابانک هزینة اعتباری، ریســک افزایش با که توان اینگونه بیان داشــتاین رابطه را می

 .گیردنزولی به خود می روند آنها سودآوری نتیجه

ــعد ) ــمیرمی و فروغی اس ــی عوامل مؤثر بر "با عنوان  تحقیق خود( در 1393موحدمنش، بابایی س بررس

چنین  "ریسک اعتباری )با رویکرد عقود اسالمی(ا مطالعه موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه استاد اردبیل

سک اعتبا دارند کهبیان می سامدیریت ری ست. ئل پیش روی بانکری همواره از م سایی لذا ها بوده ا شنا

شتری سنجش اعتبار م سزایی  سنجی دقیقو اهلیت صحی  عوامل موثر بر  سهیالت، تاثیر ب هنگام اعطای ت
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عوامل مؤثر بر ریســک اعتباری با تاکید بر  در این نوشــتاردر موفقیت هر موســســه مالی و اعتباری دارد. 

بینی از مدل الجیت جهت پیش بر این اســاس. گیردمیقرار  واکاویمورد بررســی جایگاه عقود اســالمی 

مشتری  500است. با بررسی اطالعات موجود از پرونده ریسک اعتباری و عوامل مؤثر بر آن استفاده شده 

سود، نرخ اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری ثامن االئمة  ساط، مبلغ  صله اق صل وام، فا ستان اردبیل، مبلغ ا ا

سک اعتباری به عنوان  سیت، نوع عقود وامسود، جن ستقل و ری گیرنده و نوع وثیقه به عنوان متغیرهای م

که تمامی متغیرها تأثیر  می شـــوداســـت. پس از تخمین مدل، مشـــخص گردیده  متغیر وابســـته انتخاب

 .معناداری بر ریسک اعتباری موسسه مالی و اعتباری مورد مطالعه دارند

در مقاله خود تحت عنوان: مدیریت ریســـک در بانکداری ســـنتی در مقایســـه با  (1381عقیلی کرمانی )

ـــک ـــک موجود در بازارهای مالی از جملها ریس های بازار، اعتباری، بانکداری بدون ربا، چهار نوع ریس

سی قرار می سکنقدینگی و عملیاتی را مورد برر سی ری سنده پس از برر شده چنین دهد. نوی های مطرح 

ـــرمایهکند که با توجه به ثبت داراییمیگیری نتیجه گذاری، بین ها در بانکداری بدون ربا تحت عنوان س

باشــد. به همین جهت در بانکداری ســنتی و بانکداری بدون ربا، فقط ریســک اعتباری مورد تفاوت می

بانکداری  بانکداری بدون ربا از نظر مدیریت ریسک تنها برای ریسک اعتباری باید راهکارهای متفاوتی از

نماید. اول پرداخت تســـهیالت به روش ســـنتی ارائه نمود. ایشـــان برای این مســـاله دو راهکار ارائه می

شرکت صورت  شنهاد بعد عمل کردن به  سنتی و در پی سمت بانکداری  ستقراض یعنی حرکت به  های ا

سبد دارایی گذاری را مطرح میسرمایه شکیل یک  س س به علت عدم امکان ت ها، کارا برای بانکنماید. 

 دهد.حرکت به سمت بانکداری سنتی را ترجی  می

ـــتخیز ) ـــعبانی و عادل رس تحلیل تطبیقی ریســـک در بانکداری "عنوان تحقیق خود تحت ( در 1391ش

ترین عنوان بزرگها بهبانک دارند کهچنین بیان می "متعارف و بانکداری بدون ربا در قالب عقود اســالمی

ــطه ــلی آن های مالی،واس ــیص منابع را که فعالیت اص ــت، انجام میتجهیز و تخص دهند. این فعالیت هاس

های گوناگون در صــدد ها از راهکند، بنابراین بانکهایی مواجه میصــورت طبیعی بانک را با ریســکبه

عنوان های اســالمی نیز بهها بوده و یا در پی اقدامات بازدارنده هســتند. بانکپیشــگیری یا انتقال ریســک

هستند. با توجه  مواجههای متداول بانکداری های متعارف در کشورهای اسالمی، با ریسکجایگزین بانک

این با  ربویبه تحوالت جدید در صــنعت بانکداری و اســتقبال از بانکداری اســالمی در مقابل بانکداری 

ــالمی متفاوت از بانکداری فرض  ــنتیکه بانکداری اس ــت س ــی از وجود یک و اینکه این تفاو اس ت ناش

 شود بیشتر واقعنظارت حاکم بر آن مورد توجه  آیدمی، الزم باشدمیسیستم حقوقی به نام عقود اسالمی 

ساز سب با  شود. در  و متنا سالمی پرداخته  شدن بین عقود ا سک و تمییز قائل  سبه ری وکارهای آن به محا

شتاراین  ساس روشنو سک در بانکداری بدون ربا بر ا سک و مدیریت انواع ری های ، ابتدا مبانی نظری ری

های پژوهش ، فرضیهیآزمون آماریک س س با استفاده از  شده ومختلف تجهیز و تخصیص منابع بررسی 

ـــکقرار میگیرد واکاوی مورد ـــت که ریس تایج این تحقیق حاکی از آن اس ـــنتیهای بانکداری . ن و  س

ایران جز دو مورد ریسـک نقدینگی و ریسـک عملیاتی با یکدیگر تفاوت  اسـالمیهای بانکداری سـکری

 .داری ندارندمعنافاحش و 
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با عنایت به مطالب مورد اشاره و مطالعات صورت گرفته که برخی جوانب مختلف مساله ریسک را مورد 

سی و تحلیل قرار داده شناخت برر سی و  سک مطلوب در نظام بانکداری و اند، این مقاله به برر سط  ری

 پردازد.نحوه مدیریت صحی  آن در مسیر ارتقای بانکداری اسالمی می

 

 حضور فعال بانکداری اسالمی در بخش واقعی بازارهای مالیفوائد و مخاطرات 

سالمی از  ستم بانکداری ا سی ست که بانکداری  سایر نظامات بانکداریاز عمده موارد متمایز کننده  آن ا

های اقتصادی را متحمل اسالمی در مقایسه با بانکداری متعارف، سهم بیشتری از ریسک ناشی از فعالیت

سهیالت منتقل میمی سک به گیرنده ت شتر ری سهم بی گردد. البته شود. چرا که در نظام بانکداری متعارف، 

به بانکداری اسالمی نخواهد بود چرا که در ت این مطلب موجب رجحان و برتری بانکداری متعارف نسب

واحد افزایش سهم ریسک واحد اقتصادی در برابر کاهش ریسک بانک ربوی ممکن است فعالیت آن  اثر

شود. عالوه برآن، کاهش سهم ریسک بانک بر اساس موازین اقتصادی مستلزم کاهش سهم درآمد متوقف 

ـــ  ـــ های ربویحتی در بانکـ های اسالمی در حضور بانک (.1381آبادی، ی نجمنیز خواهد بود)مهدو ـ

فات  ـــهیالت و مجری طرح عالوه بر جلوگیری از تخل نده تس نار گیر حل مختلف اجرای طرح در ک مرا

سیر پیش سهیالت از م شده میاحتمالی و خروج ت سود مورد انتظار و بلکه بیش از آن بینی  تواند به تحقق 

ش سریع در زمان اتمام پروژه منتهی  سید و ت سرر سهیالت نیز به تبع آن در  صورت بازپرداخت ت ود. در این

پذیرد. صــرفا تمرکز بر مقوله وثیقه معتبر و انتقال ریســک به تســهیالت مقرر و شــاید قبل از آن انجام می

 ریسک و نفی تبعات آن نخواهد بود.گیرنده باعث کاهش 

سایر بخش سرمایه و  ضور در بازار پول و  سالمی با ح هایی که در قالب بازارهای مالی تعریف بانکهای ا

ستم مبتنی بر بهره و کسب گردند وارد فعالیتمی سی شده و موجب گردیده تا بانکداری از  صادی  های اقت

های هاه با تامین سرمایه مورد نیاز بنگبازده بدون اینکه الزاما در اقتصاد واقعی دخالت نماید، به سیستمی ک

استوار باشد. از جمله مزایای  الت مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد واقعیاقتصادی کوچک و بزرگ بر دخ

توان به تناسب حجم پول در گردش با حجم کاالها و خدمات و مهم این حضور در اقتصاد اسالمی را می

صادی چرخه فعالیت صحی ، دامنه مرتبط های اقت ست که با عمل دقیق به مقررات آن و اعمال نظارت  دان

ـــانتغییرات  ـــادی را کاهش نوس های کاذب، و با کاهش عمق رکودها و ممانعت از رونقداد های اقتص

 موجبات ثبات اقتصادی را در بازارهای اسالمی فراهم آورد.

 اقسام ریسک

ــک به عنوان یک پدیده می ــی ریس تواند از زوایای مختلف مورد تحلیل قرار گیرد تا آثار هر یک از بررس

 .دنگاه بهتر به این پدیده، تصمیم گیران را راهنما باششناخت ابعاد و ر ها و نتایج آن دبررسی

 ریسک قابل کنترل و ریسک غیر قابل کنترل

بل کنترل  قا تاثیر قراردادا ریســـک  حت  یا ت با واکنش صـــحی ، کنترل و  که بتوان آن را  ریســـکی 

(Controllable or responsive risk)  ــل مــی ــاب ــر ق ــــک غــی ــل ریس ــقــاب ــــد و در م ــاش ب
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ــمیم گیرUncontrollable risk or chanceکنترل) ان ( قرار دارد که هدایت و کنترل آن از عهده تص

 شود.خارج می

سته سایر د سک میبندیاز جمله  سکهایی که برای پدیده ری شمردا ری سک توان بر  مولد و غیرمولد، ری

شد که مطالعه در ابعاد مفید و غیرمفید می مالی و غیرمالی و ریسک صمیم با شتر در ارائه ت آن وشناخت بی

صحی  کارگر خواهد بود. ساس آموزه بهتر و ارائه الگوی  سالمی میبر ا صاد ا سک های اقت توان تحمل ری

 مولد و ریسک مفید را در راستای تحقق ارزش افزوده و رونق بازار کسب و کار معتبر دانست.

 

 های مالیهای پرکاربرد در فعالیتریسک

ــکها بهبانکداری، بانکباالخص نظام های مالی در نظام  دلیل ماهیت فعالیت خود با انواع مختلفی از ریس

و ریسک حقوقی ریسک نرخ بهره ، زار، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگیاعتباری، ریسک با مانند ریسک

نمایند و مدیریت ها را شناسایی دارند این ریسک سعی وعه هاممدیران موفق در این مج هستند و مواجه

بر این اســاس ا بازارهای رقابتی کســب کننددر های پر ریســک جدا و ســود بیشــتری تا خود را از بانک

ـــتردگی و گوناگونی فعالیت بانکبه ـــک به ،هاتدریج و با گس منزلة یکی از مباحث مبحث مدیریت ریس

کانون توجه های بانکی های کالن و بلندمدت و نیز در مدیریت روزمرۀ فعالیتگیریمدیریت در تصــمیم

 جامع و هماهنا. مدیریت های مالی قرار گرفتمدیران و مجریان خط مشــی اعتباری ومطالباتی مجموعه

سنجی اعتباری فیتبا توجه به ظر که نمایدی این اطمینان را فراهم میویژه ریسک اعتبارها، بهاین ریسک

شده و با توجه به توان بازپرداخت مشتریان، مطالبات لیت مشتری بانک مورد تایید واقعهصورت گرفته، ا

ستمی، شد)ر شخاص حقیقی و حقوقی وصول خواهد  صورت عدم توجه .(1397مالی از ا موسسات  در 

سک، به اهلیت اعتب مالی شتریان و مدیریت مطلوب ری سود پیشاری م شده و  عالوه بر عدم تحقق  بینی 

شعب زیان، (Anticipatory Profit)مورد انتظار سه تبدیل به  س در  شوند.ده میشعب آن بانک یا مو

مورد  های مالیی پرکاربرد در فعالیتهابرخی از ریســک با توجه به اهمیت شــناخت انواع ریســک، اینجا

 گیرد:بررسی قرار میتعریف و 

یا  سازمانهر  کیاستراتژ اتمیتصم یرو بر را ریتاث نیشتریب هاسکیردسته از  این ،ریسک استراتژیکا 

توان گفت که این می بر این اساس. اندشده جادیا ماتیتصم آن متعاقب و متاثر از ای و دارند موسسه مالی

سک  سبتری سترده وتر قیعم ،هاسکیر گرید به ن سه  سازمانآن  آینده و جاری عملکرد بر ترگ س یا مو

 یاستراتژ به رقبا نشده ینیبشیپ یهاواکنش بازار، یهامولفه در دیشد راتییتغ .خواهد بود گذارریتاث مالی

ــیک بانک یا مو ــه مالیس محصــوالت  خدمات و یمتیق ای یفیک زیتما توهم ک،یتکنولوژ یهاینوآور ،س

باری ند از صـــرف یرویپ ،اعت کاف یهالیتحل بر هیتک و گرانید و بازار رو ـــت یعوامل از ینا  که اس

 .سازدیم مواجه یریپذسکیر چالش با را سازمان در شده نیتدو یهایاستراتژ

سک اعتباری سرمایهری سود  سک،  صادی قرار ا چنانچه خطر و ری شتریان و فعاالن اقت ای که در اختیار م

ـــرکت قرار دهدگیرد را مورد تهدید می ـــخاص یا ش ها قادر به انجام تعهدهای مالی فیمابین خود و و اش
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ترین منبع ریسک در بانکداری اسالمی . ریسک اعتباری رایجگرددبانک نباشند، ریسک اعتباری محقق می

  (.E1 Tiby, 2011آید)باشــد و البته مهمترین علت ورشــکســتگی این بانکها به شــمار میو ســنتی می

های انجام معامالت بر اســـاس ترتیب مورد نیاز آنها، اطالعات ریســـکشـــامل  این ریســـک راتوان می

شجمع سانیدآوری  سک نیروی ان صحی  قراردادها و آیین نامه ها و ری ست ه، اجرای  در اثر عدم که ، دان

ــید مقرر به ــررس ــیله طرف مقابل قرارداد به وجود میایفای تعهدات در س ــود واقعی تا آید.وس حد  لذا س

 های حیطه فعالیت بستگی دارد.زیادی به موفقیت متقاضی و فعال اقتصادی در بخش

سالمی، ستفاده در بانکداری ا ساس قراردادهای مورد ا سک می بر ا سک متفاوت از ری توان به دو نوع ری

ریزی مقتضــی صــورت گیرد. اولا ریســک بایســت برای مدیریت آن برنامهاعتباری اشــاره داشــت که می

ـــود حاصـــل از دریافت ای که در پی نااعتباری موجود در عقود مبادله اطمینانی در پرداخت اصـــل و س

گردد. دوما ریسک اعتباری که طور کامل و در موعد مقرر توسط تسهیالت گیرنده پدیدار میتسهیالت به

 شود.به علت مساله اطالعات نامتقارن در عقدهای مشارکتی فراهم می

های اعتباری، ســوددهی طرح و ر این عقود، بانک به علت عدم تمایز در تشــخیص ویژگیبه بیان دیگر د

برداری از طرف دیگر، با ریسک ناشی از فعالیت اقتصادی از یک طرف و مشکالت مراحل اجرایی و بهره

و مخاطره اخالقی روبرو خواهد شـــد. لهذا با توجه به ویژگی عقود  (selection advance)انتخاب بد

سهیم بودن بانک در زیان و مخاطرات ناشی از فعالیت اقتصادی با تسهیالت گیرنده و سخت ـــ مشارکتی 

ـــ و پیچیده بودن تشخیص و ارزیابی دقیق متقاضی و طرح پیشنهادی ریسک اعتباری این قراردادها در  ـ

 (.1387ود)حسنی مقدم و ابوالحسنی،ای بیشتر خواهد بادلهمقایسه با عقود مب

ضایی و قوانین مرتبط در حوزه فعالیت صادره محاکم ق سالمیا کنارگیری هبا عنایت به آراء  صاد ا ای اقت

در صورت شکست طرح و پروژه  یا ورشکست شدن مدیون به راحتی  عنوان شریک تجاری ـ بهبانک ـ 

باشــد. به همین دلیل تشــخیص درســت و ارزیابی دقیق در بررســی ریســک میپذیر و قابل اثبات نامکان

تشخیص میزان واقعی ریسک اعتباری گیرنده تسهیالت یا طرف تجاری  .یابدمیاعتباری اهمیت دوچندان 

تواند امکان مخاطره و بدگزینی را به حداقل ممکن کاهش دهد. البته این تشـــخیص نیازمند اطالعات می

مند توان بهرهها و ضــامنین میگذاری وثیقهجمله ارزشهای مختلف مناســت که از روشجامع و زیادی 

ستفاده از اطالعات جامع می سکشد. قطعا ا شتریان را از تواند ری های بالقوه نهفته در عملکرد اعتباری م

ــایی نماید و اطالعات خروجی آن را به منظور طریق رتبه ــناس ــهیالت گیرنده ش کاهش بندی صــحی  تس

 ریسک، در مدیریت پرداخت مصارف اعمال نمود.

ـــ  ریسک اعتباری بر روی تأثیرگذار عوامل جمله از  و بانکی شبکه در ریسک نوع تریناصلیعنوان  بهـ

سیت،می ـــــ هابانک سودآوری بر تأثیرگذار عوامل از یکی صیالت، سن، توان ازا جن  فعالیت، زمینة تح

 سکونت، محل منطقة اقتصادی، مهارتی، وضعیت سوابق فعالیت، محل مالکیت نوع طرح، وضعیت اجرای

وثیقه، نام برد که  وثیقه، و ارزش نوع دریافتی، وام میزان با بانک یا صـــندوق تامین مالی، ارتباط نحوۀ

ـــی دقیق  ـــتمربررس ظارت مس نک و  و ن با مدیران  جه  ـــتری مورد تو مال نکول مش برای تعیین احت

 گیرد.گیرندگان قرار میتصمیم
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های اقالم داخل و خارج از ترازنامه اســت که در اثر نوســانات این ریســک مربوط به زیانریســک بازارا 

ها در اند تا این ریســکگیرد. در حال حاضــر اصــول حســابداری باعث شــدههای بازار شــکل میقیمت

شفعالیت شامل اقالم بدهی و های تجاری موسسات مالی بی شند و چه داراییتر بروز یابند. چه اینکه  ها با

شند. تغییرات نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت  ضعیت مواد و کاالهای مختلف با مربوط به معامالت ارزی و یا و

که ممکن است در محصوالت اعتباری من  گردند.، همگی تحت عنوان ریسک بازار تلقی میکاال یا سهام

ـــایر ابزارهای متنوع که جهت اهداف ـــرمایه جمله اوراق بهادار یا س گذاری به کار گرفته معامالتی  یا س

 شوند، وجود داشته باشد.می

سائل و مخاطراتی که تجهیز منابع بانکی را تهدید اعتماد سکیر سالمی از مهمترین م ا در نظام بانکداری ا

ـــ ردهمی ـــد.گذاران میکند، کاهش اعتماد مردم و س  کارگیریهطراحی و ب در هابانک ییتوانا عدم باش

 شبکه به انیمشتر و گذارانس رده نانیاطم عدم باعث یاسالم هایقانون طبق یمال و عقود متنوع قراردادها

و نظام  یبانک شـــبکه به مردم نانیاطم کاهش باعث عقدها شـــدن صـــوری گرید بیان به. گرددیم یبانک

سالمی  شت و به تبع آن موجب شدهبانکداری ا سط منابع بردا  مقررات و قانون به که یگذارانس رده تو

ــالم ــتند، بندیپا یاس ــودمنتهی می هس ــالم بانک کی گر،ید طرف از(.  2001 وخان، احمد)ش  جهت یاس

 رایز است، فشار تحت گذاریهیسرما هایحساب دارندگان به و ترغیب کننده مناسب بازده نرخ پرداخت

شد ایگونه به دیبا نرخ نیا  در شانیهاس رده حف  و ارتقاء جهت گذارانس رده برایی کاف زهیانگ که با

ـــرما قراردادهای به پرداخت قابل نرخ از باالتر نرخ نیا چنانچه اکنون. دینما جادیا را هابانک  گذاری هیس

شد، ست ممکنصورت در این با شم سهامداران منافع حف  جهت خود منافع یبرخ ازبانک  ا شچ  یپو

 از هاســ رده خروج به تواند منجرمی  یصــح تیریمد عدم و امر نیا در مســامحه و یکوتاه لذا. دینما

 ســکیردر نتیجه . کرد خواهد روبرو خطر با بانک یرقابت و تجاری تیموقعآن  دنبال به که شــود هابانک

 .دگردیمنمایان  هابانکعملکرد  درو تبعات منفی ناشی از آن  س رده کاهش

را شـامل عدم اطمینان در مورد ترتیب تأمین تسـهیالت و پرداخت به موقع دیون بانک  ایسـک نقدینگیر

شـــود. به عبارتی عدم توانایی بانک در ایفای تعهدات ســـررســـید شـــده بدون اثرگذاری معکوس بر می

 آید.شمار میوضعیت مالی بانک به

 نقد وجوه استقراض اجازه ربا بدون داریبانک نظام ،یاسالم وانینق در ربا ممنوعیت و حرمت به توجه با 

ـــکیر شیافزا باعث که عواملی از یکی به همین دلیل. ندارد را بهره راه از  یناتوان ،گرددیم ینگینقد س

 یبانک ظامن  در که اســت اســتقراض راه از قبول قابل نهیهز صــرف با نقد وجوه کســب و نیتأم در بانک

 .(1397نمود)محرابی و ندری،  استفاده گریید هایروش ازالزاما باید  مذکور

ـــنهادی برایحلاز جمله راه ـــک نقدینگی با مقابله های پیش ـــت که ریس  نقدینگی میزان هابانک آن اس

ـــک و کرده عمل خود به تعهدات بتوانند که دارند نگاه حدی در را مدتکوتاه  حد در را نقدینگی ریس

ــرمایهافزایش  با هابانک دهند. همچنین کاهش امکان ــهیالت ارائه توان، ثابت هایدارایی در گذاریس  تس

ـــاله، این دهند، کهمی کاهش را خود گردد. می هابانک درآمدزای هایدارایی میزان کاهش خود باعث مس
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خواهد  درآمدزا هایدارایی و مالیاتی س ر از هابانک افزایش محرومیت باعث جزء دو این همزمان افزایش

 (.1399شود)پندار و ویسی، می نقدینگی افزایش ریسک به منجر در نهایت که شد،

صر به فرد در همان بانک  سک نقدینگی در هر بانک یک ویژگی و پدیده منح ست که از این معموال ری ا

سی منظر  سری نظام میبهتر  قابل مالحظه و برر سرا شکالت نقدینگی  شد لیکن در برخی مقاطع با م با

ها همواره ارزیابی دقیقی از میزان ورودی و خروجی نقدینگی در آینده را مورد شـود. بانکمالی همراه می

ـــنجش و ارزیابی قرار می دهند تا ریســـک نقدینگی به حداقل ممکن کاهش یابد. هرچه این برآوردها س

 تر باشد مدیریت ریسک بهتری در آن قابل اعمال خواهد بود.دقیق

سک عملیاتی سک موجود در  شاملکه  اری سهیالت، خرید و فروش و معامالت و همچنین  داختپرری ت

ممکن است از جهات  ،می باشدبه دلیل سوء مدیریت  یا موسسه مالی اعتبار شدن بانکزیان ناشی از بی

سایی راه شنا ستلزم  سارت به بانک گردد که م سب با هر مختلف ایجاد و موجب خ های گوناگون و متنا

ــک و مدیریت آن  ــیب برای کاهش ریس ــامانهههذا بعلی خواهد بود.آس بخش های بروز و اثرکارگیری س

جهت اخذ گزارشات و استعالمات خطای کاربران جهت کشف خطا یا تقلب برای کاهش ریسک کارکنان 

 باشد.و بانک الزم و ضروری می

ــک قانونی ــالمی،  او حقوقی ریس ــک در بانکداری اس ــیار قانونی ریس از دالیل بوده که اهمیت  حائزبس

شی میمتفاوتی  شورها چهارچوب . اوالگرددنا سیاری از ک  اما اند،پذیرفته را مدنی قانون یا عرفی حقوق ب

ستم سالمی مالی هایفعالیت  از حمایت مخصوص قوانین ،آنها قانونی سی سالمی  ا را ندارد، و بانکداری ا

گذاری )مشارکت داد و ستد )مرابحه( و سرمایه بصورت  اسالمیعمده فعالیت بانکداری مثال در حالیکه 

ضاربه(  سیاری در مقررات ها وقوانین کنونی بانکخیلی از ، شودانجام میو م ضایی هایحوزه از ب  مانع ق

 .خود را تقبل نمایند هایفعالیت مسئولیت بازرگانی هاىبانک شودمی

یا ـــتاندارد بودن قراردادها باعث میثان ـــود،، غیر اس  معامله مختلف هایجنبه مذاکرات، روند کل در ش

شکل سات مالی نمیر و پر هزینهتم س شود. مو سک را پیشتر  بینی کنند و یا خود را در برابر آن توانند ری

کند. در تر مینظارت و اجرای معامله را آســان ،کارگیری قراردادهای اســتانداردهبدر اینجا محافظت کنند. 

دهد. یعنی  افزایش را اســالمی قراردادهای قانونی ریســک توانداســالمی می هاینهایت عدم وجود دادگاه

سک زمانی مطرح می شداین ری اینکه  .(1397)علم الهدی،شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نبا

های های تخصصی جهت رسیدگی به پروندهقراردادهای بانکی فاقد حمایت قضایی باشند یا اینکه دادگاه

شته و بانکی  مالی ستندوجود ندا ستفاده از آن ه سودجویان در حال ا ست که برخی  شد خال بزرگی ا  .با

ـــکیک در هامروزه برخی وکال ب ـــهیالت، به دنبال راهی برای تش جای اقناع موکل خود به بازپرداخت تس

صحت هنمایند. اینکه برخی محاکم بهای مطالباتی و اخذ رای به بطالن قراردادها میپرونده سی  جای برر

شدن اموال  سهیالت در غیر محل خود، موجب تلف  صرف ت ستگی که خود با م شک سقم مدعیان ور و 

دلیل تخلف از مفاد هاند و امروز آنها هســـتند که باید محکوم به اســـترداد مال و بها و جامعه شـــدهبانک

ضا خود را تولید کنند گرعنوان اخاللهقرارداد ب شوند بع صادی معرفی  ستمهال اقت ه معرفی و از مزایای ا

ستفاده میبنگاه کنند. که این امر نیازمند بررسی جامع و هماهنگی میان بانک مرکزی، محاکم های تولیدی ا
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شناسی دقیق بتوان راه را بر سودجویان دادگستری و نهادهای متولی مربوطه در هر کشور است تا با آسیب

و این نکته نیز توســط داوران  ی و معســران را یاری نمود.های مهم اقتصــادبســت و فعاالن حقیقی بخش

های مطالباتی مشتریان بانک از حقوقی و قضایی نباید مغفول بماند که دعواهای حقوقی و ورود به پرونده

ــایر قوا را برای  جهات گوناگون دارای زوایایی فراتر از حرفه بانکداری اســت که مســاعدت و همدلی س

 نماید.کشور طلب می کاهش ریسک اقتصادی در

عواملی چند را باید در آن دخیل دانست. مانده در خطر اندازه ، ریسک پرتفویا برای محاسبه این ریسک

ــت. میزانی که احتمال  ــور)عدم ایفای تعهدات( طرف قرارداد اس ــهمی از پرتفوی که در معرض قص یا س

سهیالت و طرف قصور سته هستند گیرندگان ت به عنوان های قرارداد پرتفوی با یکدیگر از نظر آماری همب

شناخته می صور  ستگی ق سک در مدلهمب صلی نبود قطعیت و ری ستگی عامل ا سک شود. همب سازی ری

ستگی  اعتباری سک اعتباری به طور مجزا و بدون درک تاثیر کامل همب ست. مدیریت پرتفوی ری پرتفوی ا

 را امکان این تصــادفی، متغیر صــورت به ریســک عوامل گرفتن نظر ردنیســت.  روی پرتفوی، قابل انجام

صی سط  قبول با که نمایدمی فراهم گذارسرمایهبانک یا  برای سک میزان قطعیت، عدم از خا  پرتفوی ری

 .نماید برآورد را خود

 

 

 

 کارکرد قراردادهای اسالمی در مدیریت ریسک

ـــالمی  ـــت عالوه بر حف  گیرند میمورد توجه و کاربرد قرار می قراردادهایی که در بانکداری اس بایس

بازدهی قابل قبول، از آن جهت که  از منظرکارکردهای ســـایر عقود مورد اســـتفاده در بانکداری متعارف 

 با ساختار را اخالقی و ارزشی سیستمـ  اسالمی اقتصاد وسیع مفهوم از عنوان بخشیهبـ اسالمی  بانکداری

دهد که جامعه را در مســیر عمل به نماید و ابزار یا عقودی را مورد اســتفاده قرار میمی ترکیب اقتصــادی

سالم هدایت نمایدآموزه صادی ا که با پیروی از  ابزاریصرف به خدمت گرفتن نه  ، مطابقت یابدهای اقت

شد. برمکاتب مادی ستفاده با ساس گرا در بانکداری متعارف مورد ا صول ا الگویی از  ی،و اعتقاد اخالقی ا

شدمی بانکداری ستم، آن در که تواند مطرح با سالمی شبکه بانکداری سی شها و  از تأمین مالی برای ا رو

حرام و  اصول و قواعد مبنای بر که عواملی از و باشد سازگار اسالمی اصول با که نماید استفاده ابزارهایی

و  هابانک ســهامداران گروه هردو زیان و ســود به خود، معامالت در مثال)نماید دوری غیر شــرعی باشــد

که  کندطلب می ایویژه ریســک مدیریت بانکداری اســالمی، (.نماید توجه مشــتریان و مالی مؤســســات

های غیر اسالمی ست تا ماهیت خود را از نظامقراردادها اصولی و صحی  بندیاولویت و شناسایی نیازمند

 اقتصادی متمایز نماید.

 

 اسالمی یدر بانکدار پرکاربرد مالیمهمترین عقود  
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سالمی مورد توجه و کاربرد قرار می توان به دو گیرد را میمجموعه عقود و قراردادهایی که در بانکداری ا

 بندی نمودادسته کلی تقسیم

قرار آنها نرخ ثابتی  اکثرکه نرخ سود تسهیالت در  باشندمیعقودی با بازدهی ثابت ایا عقود مبادله ـ الف

ساطی، جعاله مرابحه، و عقود گیردمی شرط تملیک جزء این عقود  و فروش اق شمار میاجاره به   .آیندبه 

باشد. با توجه به عدم می« ریسک عدم تعدیل»کند هایی که این دسته از عقود را دنبال میاز جمله ریسک

ها این ایش ناگهانی قیمتامکان تعدیل نرخ ســود و قیمت در این قراردادها، در صــورت بروز تورم و افز

حســـنی مقدم و ابوالحســـنی، های قابل دریافت برای بانک خواهد شـــد)امر موجب کاهش ارزش مطالبه

 بابد.لذا با برگشت سود مورد انتظار با کمتر از ارزش واقعی، ریسک عدم تعدیل افزایش می (1387

سود(: ست معامله یک سود برای دوطرفه توافق بمعنی مرابحه مرابحه )فروش همراه با  قراردادی درواقع .ا

ست ساس که ا سالمی بانکداری .کندمی اعالم را خود انتظار مورد سود و هزینه فروشنده آن برا  نوع این ا

 معامله دراین .مورد تایید و اســـتعمال قرار داده اســـت  خود کاری هایازتکنیک یکی عنوانبه را قرارداد

ــتری ــت می بانک از مش بانک با اعالم  و کند که یک کاالی مشــخص را برای وی خریداری کنددرخواس

 دهد.را انجام می هزینه خرید به مشتری این کار عالوه بر میزان سود

اجرت)جعل( معین توســط شــخص  انجام کار معین قابل پرداخت اســتا جعاله: آنچه در جعاله در برابر

ـــد. در قحقیقی یا حقوقی متعهد می ها آمده که بانک 16انون عملیات بانکداری بدون ربا و در ماده باش

صارف می سترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی از این عقد بهره الزم را در پرداخت م توانند جهت گ

شده، متوجه تخود ببرند. این عقد با توجه به برخی مق ضیات خاص که در چارچوب فقهی برای آن دیده 

 ها و مخاطرات خواهد بود. برخی ریسک

دار را بعد از احراز واقعی بودن و با عنایت به درخواست ها اسناد مدتخرید دین: مطابق این قرارداد بانک

شتری، خریداری یا تنزیل می سودآوری بانکم سکی که در عمل به این قرارداد،  ها را نمایند. مهمترین ری

ـــک اعتباری»اندارد به مخاطره می ـــد. از آنجا که خرید دین به عنوان ابزاری برای خرید و می« ریس باش

طراحی و عملیاتی شـــده اســـت لهذا عدم پرداخت به موقع و کامل بدهی توســـط مدیون  ،فروش بدهی

( و در نهایت سودآوری بانک را 1387دهد)حسنی مقدم و ابوالحسنی، ریسک اعتباری بانک را افزایش می

 اندازد.نیز به مخاطره می

 یک ساخت فروشنده، آن در که باشدمی فروش و خرید توافق یک استصناع ناع) سفارش ساخت(:استص

ا . استصناع معموال شامل کاالهایی است که بنگرددمتعهد میدر قرارداد را  تعیین شدهخصات مش طبق کاال

ساخته می سفارش خاص  انعطاف تواند روش پرداخت طبق توافق دو طرف در قرارداد می. شوندبه یک 

 پذیر باشد.

 تیفعال کی ازین مورد و اعتبارات هیسرما از یبخش ای کل ،بانک عقود، از نوع نیا درا عقود مشارکتیـ  ب

طرف  با نیمابیف قرارداد مطابق ،کار پایان در و نمایدیم نیتأم را( یخدمات ای یتجار ،یدیتول)یاقتصـــاد

مشارکت مدنی، انواع شامل  عقود مشارکتی  .دینمایم میتقس را تیفعال نیا از حاصل سود ،دیگر قرارداد

ضاربه،  شارکت حقوقی، م ستقیم می شرکتم سرمایه گذاری م معموال در این قراردادها به دلیل  شود.و 
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ــود بانک  (Asymmetric Information)اطالعات نامتقارن ــهم س و عدم پرداخت به موقع و کامل س

شریک باعث ایجاد  ضارب یا  سط م سک اعتباری»تو سک و می« ری سک اعتباری مهمترین ری گردد. ری

 باشد.مخاطره پیرامون عقود مشارکتی می

 مسئول تامین سرمایه و طرف ،اند که یک طرفمضاربه را شراکت در استفاده از منابع مالی دانسته مضاربه:

که  منفعتی به دست آید هر دو د. در صورتیدرگدار میدیگر وظیفه انجام کار، تخصص و مدیریت راعهده

سیم می ساس توافق قبلی بین طرفین تق ستند و برا شریک ه گردد و چنانچه هرگونه زیانی به طرف در آن 

سرمایه میبار آید تنها متوجه تامین سالمی تمام کننده  سط بانک پرداخت شود. در بانکداری ا سرمایه تو

ــده واجرای تجارت و ــتورالعمل  12به موجب ماده  گیرد.عهده طرف مقابل قرار میه مدیریت آن ب ش دس

ضاربه، بانک صل  اجرایی م ضمن عقد  سرمایه  صل  سارت وارده بر ا ستند برای جبران خ ها موظف ه

 نند.موضوع ماده هشتم دستورالعمل اجرایی، از عامل تعهد کافی دریافت ک

در بانکداری متعارف به علت اینکه نرخ ســود تســهیالت اعطایی ثابت اســت، در موردهای زیان یا عدم  

سهیالت اعطایی، احتمال عدم بازپرداخت افزایش می سود ت سب نرخ بازده برابر یا بزرگتر از نرخ  یابد. ک

ضاربه  شارکتی مانند: م سالمی در عقدهای م سهــــ اما در الگوی بانکداری ا سود بانک با توجه به که  م 

 هایگیرنده در بازپرداخت مطالبهتسهیالتـ  شودشرایط بازدهی، به صورت شناور و غیر قطعی تعیین می

شار قرار می عدم منفعت سبت به خود کمتر تحت ف ضاربه ن سک اعتباری در عقد م گیرد. با این فرض، ری

صورتیوام ست. اما در  ساختکه بانکهای ربوی کمتر ا سالمی ها،  ار خود را مطابق با الگوی بانکداری ا

های پر توان انتظار داشت که عقد مضاربه با لحام تمام جوانب و آثار و به دور از ریسکتغییر ندهند نمی

 مخاطره آن محقق گردد.

شارکت: شارکت، مبنای بر م  زیان و سود تا شودمنعقد می دوطرفه تجاری همکاری قرارداد یک رابطه م

صل سیم قرارداد بین طرفین  کار انجام از حا سالمی، بانک نظام . که درگرددتق سرمایه مورد  هابانکداری ا

سرمایه طرف قرارداد ،ندنکتامین میبرای فعالیت نیاز را  سرمایه با  شرکه( این  در . گرددترکیب می)سهم ال

شارکت فعالیت  مدیریت جهتهر دو طرف  اینجا حق شدفراهم می مورد م  دست به سود عقد این در. با

ساس آمده سیم می قبلی توافق برا شد. قابل تق شارکتبا سهیالت م  شبکه بانکی تنها در مدنی دراعطای ت

های انجام شده از تأمین سود مورد انتظار بانک حاکی باشد. ریسک صورتی مجاز است که نتیجه بررسی

یابد، کاهش می نمایندمدنی در صـــورتی که ســـازوکارهای نظارتی به خوبی عمل اعتباری در مشـــارکت

 ت.منتفی نیس اگرچه همانند مضاربه

 

 عملیاتیدسته بندی دیگر ریسک از منظر منشا 

ـــرعی بدینهای موجود در بانکداری اســـالمی را میریســـک گونه توان از زاویه مطابقت با ضـــوابط ش

 بندی نمود:تقسیم
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ــا  ــکالف. منش ــت که به جهت ماهیتبرخی ریس ــالمی  ،ها از عملیاتی اس تابع قوانین و موازین فقه اس

باشــد ولی این عملیات در هر دو محیط)بانکداری اســالمی و غیر اســالمی( بصــورت یکســان انجام نمی

 پذیرد.می

سک صادیق ری شتر از جمله م سته الف بی سک در د صادیق ری شی از فعالیتم بوده که های عملیاتی های نا

سک عملیاتی گفته می صطالح به آنها ری سته از فعالیتدر ا ها با موازین شود. به دلیل عدم تعارض این د

ــان اســت. ریســک ــرعی، کاربرد این عملیات در هر دو محیط بانکداری یکس های نقل و انتقال وجوه، ش

دند. نحوه تعامل با این گرها تلقی میحواله وجه از محلی به محل دیگر، وصول چک از این دست ریسک

 باشد.ها از بانکداری سنتی قابل تسری به بانکداری اسالمی میریسک

سک شا برخی دیگر از ری ست که به جهت ماهیتب. من سالمی  ،ها، عملیاتی ا تابع قوانین و موازین فقه ا

ــان می ــالمی( بصــورت یکس ــالمی و غیر اس ــد ولی این عملیات در هر دو محیط)بانکداری اس انجام باش

 پذیرد.می

هایی های مستقیم بانک، نمونهگذاریاقساطی و سرمایهشرط تملیک، فروش به تسهیالت مربوط به اجاره

 نمایاند.از این دسته هستند که ریسک و نحوه مدیریت آن را در هر دو محیط مشابه می

سک شا برخی دیگر از ری ست که به جهت ماهیت تابع ج. من سالمی ها، عملیاتی ا قوانین و موازین فقه ا

 پذیرد.باشد لذا این عملیات فقط در محیط بانکداری اسالمی انجام میمی

ــط محققان  ــالمی امکان وقوع دارد و قبال توس ــک تنها در نظام بانکداری اس از آنجا که این موارد از ریس

ن ریسک مستلزم مطالعه های مرتبط با ایبانکداری متعارف بررسی نشده است، تدقیق در شناخت فعالیت

(. شناخت جامع 1381باشد)مهدوی نجم آبادی،و تحقیق بیشتر جهت نیل به روش صحی  مدیریت آن می

سالمی می صادی ا ست از ماهیت قوانین و مقررات فقهی در نظام مالی و اقت ستنباط و درک در تواند در ا

 روشهای کاربردی و کارآمدی نظام بانکداری اسالمی راهگشا باشد.

شود که تحلیل ریسک و مدیریت آن از منظر اسالمی، آسانتر و روانتر باشد. تا بندی باعث آن میاین گروه

های منطقی و کاربردی در پیشــگیری و کنترل ریســک در کلیه موارد با اســتفاده از موازین فقهی، روش

 پیشنهاد گردد.

 

 سنتیتوزیع ریسک در بانکداری اسالمی و بانکداری  تفاوت

و  که تامین مالیدر این نکته نهفته اســت و بانکداری اســالمی  ربویبانکداری  مهمهای تفاوتجمله ز ا

سط برای فعالیت بازخورد آن صادی تو شدههای اقت شدمیکامال متفاوت  دو نظام یاد  آن هر  پیکه در  .با

ـــوند کهمی موجب هاتفاوت این متاثر خواهد بود. هادو بخش تجهیز و تخصـــیص بانک ـــک  ش ریس

توزیع شود.  تسهیالت گیرندگانگذاران و های بانکی در هر دو نظام به صورتی متفاوت بین س ردهفعالیت

، ریســک مصــرف منابع مســتقل از ریســک تجهیز منابع خواهد بود، در حالیکه در ربویدر بانکداری 
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سک در  ست. در نتیجه توزیع ری سته ا صرف و تجهیز منابع عمدتا به هم واب سک م سالمی، ری بانکداری ا

 .باشدمیمتفاوت  سیستماین دو 

سک با رعایت جوانب احتیاط می ضوع ری سبت به مو سالمی ن شد به نگرش حاکم بر نظام بانکداری ا با

داند و آنها را به سمت تسهیم ریسک اندازه جایز نمی های بیش ازای که انعقاد قرارداد را با نااطمینانیگونه

شویق می صل هدایت و ت سک حا ست بین های مختلف، میگذاری در فعالیتسرمایهنماید. یعنی ری بای

سرمایهسرمایه سیم گردد)گذاران و  صادی( تق سالمی  (.Siddiqi, 2008پذیران)فعاالن اقت در بانکداری ا

ــر ــود حالل در گرو ارتباط س ــب س ــک تجاری میکس ــد)مایه با ریس  ,Parashar&Venkateshباش

های پیرامون توان طرفین را ملزم به لحام خطرات ریســکبر این اســاس در اقتصــاد اســالمی می (.2010

 نگردد. دانست تا ریسک متوجه یک طرف قرارداد ـ باالخص در عقود مشارکتی ـقراردادها 

 

( و تاثیر پذیری آن از میزان NPL)تســـهیالت اعطاییکل نســـبت مطالبات غیرجاری بانکی به اهمیت 

 ریسک

سهیالت  سبت مطالبات غیرجاری بانکی به ت شدهن شان پرداخت  سک در نظام بانکداری، ن دهنده میزان ری

سهیالت میبانک سالمت هر ها در اعطای ت سنجش  شد و یکی از معیارهای  شمار میبا آیدا لذا بانک به 

ـــا بهتر خواهد بود. در هرچه این رقم کاهش یابد، توان و کارآیی بانک ها در تأمین منابع مالی مورد تقاض

شداری برای نظام بانکی می سبت را عالمت ه سان بانکی، افزایش رقم این ن شنا دانند که طرف مقابل، کار

ــادی تاثیرات منفی ــد اقتص ــت و فعالیت حتی در بلندمدت بر رش های کلیدی از نیز برجای خواهد گذاش

ستانداردها و عرف  جمله چرخة تولید را دچار اختالل خواهد کرد. در حال حاضر رقم انتظاری براساس ا

و مطالبات پرداخت نشده  (1397)رستمی،درصد تسهیالت پرداخت شده باشد 5تا  2المللی باید بین بین

سک پرخطر محسوب می 5بیش از  سهیالت اعطایی، ری صد مجموع ت سط  مطلوب در شود که از دامنه 

 ریسک خارج خواهد بود.

 سودآوری هایشاخص و اعتباری ریسک بین بیانگر این مطلب است که: خارجی و داخلی تحقیقات مرور

ــاره باید هالبت. برقرار اســت منفی ارتباط عمدتا هابانک ــال ازو  ایران در که داشــت اش  دنبال به ،1388 س

 الوصــولمشــکوک و معوق گذشــته،ســررســید مطالبات وصــوله نامآیینبندی مطالبات و تصــویب طبقه

 به را بانکی تسهیالت اعطای قراردادهایشدند  موظف اعتباری اتمؤسس و هابانک« اعتباری هایمؤسسه

سهیالت تمامی برای تأدیه، تأخیر التزام وجه که نمایند تنظیم ایگونه  و سررسید تاریخ از ارزی و ریالی ت

 تعیین و عقد ضمن شروط صورت به نظر مورد اقتصادی بخش سود نرخ برعالوه  بدهی، مانده به نسبت

های مختلف در جلوگیری از مطالباتی شـــدن اعمال بازدارنده. (1392اخذ گردد)شـــوال پور و اشـــعری، 

و کاهش ریســک اعتباری داشــته  هابانک ســودآوریافزایش  بر مثبت یتأثیر تواندمی ییتســهیالت اعطا

 باشد.
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ــالبندی مطالبات مطابق آیینطبقه ــول مطالبت در س ــفافیت نامه وص های اخیر عالوه بر تاثیرگذاری در ش

الوصول مطالبات مشکوکریزی برای وصول ها و میزان شکنندگی آن، لزوم برنامهمانده اقالم مطالباتی بانک

 تند از:رو با ریسک باال را در نحوه مدیریت ریسک در بانکداری، هدفمند ساخته است. این طبقات عبا

 حداکثر یا شده انجام سررسید درآنها  اقساط بازپرداخت که شودبه تسهیالتی گفته می اجاری طبقةالف. 

 ت.اس گذشته ماه 2 آنها سررسید از

 بیش اقساط پرداختباز قطع تاریخ یا تسهیالت سود و اصل سررسید تاریخ از: سررسیدگذشته طبقة ب.

 ت.اسبیشتر نشده  ماه 6 از هنوز بازپرداخت در تأخیر در عین حال ،باشد گذشته ماه 2 از

سید تاریخ از ماه 18 از کمتر و ماه 6 از بیش که گیرنددر این طبقه اقالمی قرار می: معوق طبقة ج.  یا سرر

ساط پرداختباز قطع تاریخ شتری و شده س ری آنها اق خود به  مطالبات بازپرداخت برای اقدامی هنوز م

 .است عمل نیاورده

شکوک طبقةد.  صل: الوصول م سهیالتی سود و ا شامل می ت سید از ماه هجده از بیش که شودرا   یا سرر

 .است نکرده خود بدهی بازپرداخت به اقدام هنوز مشتریولی  شده س ری آنها اقساط پرداخت قطع تاریخ

سهیالت مجموع به شته، ت سیدگذ شکوک و معوق سرر صول،م سهیالت» الو  و شودمی گفته «غیرجاری ت

 نظام در که بوده معیارهایی ترینمهم ازهمواره  اعطایی تســـهیالت کل به غیرجاری تســـهیالت نســـبت

 .گیردمیقرار  استفاده مورد اعتباری ریسک گیریاندازه برای یداربانک

 الوصول مشکوک مطالبات ذخیرۀ نسبت

ــاس  ــتانداردهای براس  تنها نه بانک ،بگیرد قرار غیرجاری طبقة در بانک دارایی یک که زمانی ،موجود اس

ست که ملزم بلکه ،نماید منظور خود درآمد در را مطالبات آن به متعلقه سود تواندنمی شی به آن ا  از بخ

 مطالبات ذخیرۀ عنوان با خود مطالبات کامل نشدن وصول از ناشی زیان پوشش برای را خود جاری درآمد

های مختلف از مطالبات گیری به نسبتذخیره. (1392)شوال پور و اشعری، بگذارد کنار الوصول مشکوک

سالایجادی در بانک سک و نحوه مدیریت آن در  های اخیر را تحت تاثیر قرار داده ها، نگرش به مقوله ری

صول مطالبات از و  سریع در و سهیالت از طرفی و ت ضیان ت سک متقا موجب تحول در نگاه به میزان ری

 طرف دیگر شده است.

دار و منفی با نســبت تســهیالت غیر جمله نرخ رشــد درآمد نفتی ارتباط معنیرشــد درآمدهای دولتی من

سهیالت اعطایی بانکها)  یابد قدرت دولت در حمایت ( دارد. وقتی درآمد دولت افزایش NPLجاری به ت

کند و از طرف دیگر استقراض دولت از بانک و های اقتصادی ازجمله شبکه بانکی افزایش پیدا میاز بنگاه

ــــ ها تعداد تســهیالت تکلیفی بانک ـ  دهدمی اختصــاص  خود به را مطالبات از توجهی قابل بخش کهـ

شود. آنگاه کمتر به سمت صنعت بانکی سرازیر می ،یابد و درمجموع فشار انتظارات و تکالیفکاهش می

و مدیریت ها پرداخته ها انتظار داشت تا فارغ از تکالیف اجباری، خود به کارشناسی طرحتوان از بانکمی

 د.نپیش رو مصروف دارو مخاطرات صحیحی نسبت به ریسک 
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 های پر ریسک در بانکداری اسالمیخروج از چالش

های اســاســی جهت افزایش از جمله چالش ،های اســالمی، ریســکبرنامه عملیاتی بانکدر مســیر تحقق 

سودآوردی کم خطر می سیدن به  صارف و ر شد. پرداخت م ضور به عنایت بابا در  متعدد هایسکیر ح

ــتفادهلزوم  بازارهای مالی و  برای مختلفی های کیتکن از ربا بدون بانکداری نظام در یاســالم عقود از اس

صول با قراردادها سازگاری ضمن تا الزم را اخذ نمودبهره  توانیم سکیر تیریمد  تیقابل شریعت، ا

ی خروج از چالش ریســـک و ابزارها راهکارها و از یبرخ بر همین اســـاس .باشـــند داشـــته زین ییاجرا

 .نمودپیشنهاد توان میبه شرح ذیل  راهای ارتقاء بانکداری اسالمی های پر ریسک در میان شاخصچالش

س ابزارهای از همواره داریهیسرما نظام در سکیر تیریمد ــــ  ابزارهای میمفاه تحت ی خودمال یمهند

 در یاســالم نیقوان ورود با لیکن در اقتصــادهای اســالمی دیرگیم بهره یبیترک و مشــتقه ،یبده ،یتیمالک

ستفاده از ،یمال بازارهای و هابانک عملکرد  قالب در و چارچوبهماهنا با این  یمال یمهندس ابزارهای ا

 تواندیم همواره هاروش نیا از یبیترک مسلماً. به همراه داشتالزام جدی و نقش راهبردی  یاسالم عقود

ــکیر تیریمد نوع نیبهتر ــرمایه. دنبال بیاورد به را س گیری از گذاری و بهرهبرای تحقق این مهم لزوم س

صه در  شرایط ئز های با قابلیت اجرایی و حاو دعوت از آنان برای ارائه طرح مراکز علمیمحققان این عر

 باشد.یاد شده ضروری می

گذاریها و ارائه محصوالت اعتباری متناسب با در سرمایه  (Diversifyتوانند با تنوع بخشی)ها میبانک ـ

سک پرتفوی  سیر کاهش ری شتریان و جامعه و تقویت پرتفوی خود، قدم در م بگذارند. تا با توزیع نیاز م

 هاگذاریهای مختلف، در صورتی که به گروهی از آنها آسیب وارد شود، سایر سرمایهسرمایه در سبد طرح

 محفوم مانده و جبران آسیب وارده را نماید.

 یتیحما نقش اعمال قیطر از مطالبات وصول با مرتبط یهاسازمان ریسا تیتقو و ضمانت فیتعر باز ــــ

 گرید طرف از را معوق مطالبات وصــول در عیتســر و یطرف از ســکیر کاهش در ییبســزا ریتاث تواندیم

شد شته با شخاص نمودن دیمق در هاسازمان تیحما کنار در فیبازتعر نیا. دا  و یقانون فیتکال انجام به ا

سالم یبانکدار به «قهیوث»اهرم بازدارندگی  از شتریب تواندیم قطعا هابانک نزد یمال تعهدات  کاهش در یا

 .باشد راهگشا و دینما کمک سکیر

 سفته، اخذ ملکی، وثیقه نقدی، وثیقه به توانرا میو وثایق قابل اخذ از مشتری  های مختلف ابزارصورت

ست که در کاسب، یا ترکیبی از آنها تقسیم ضامن کارمند، ضامن بندی نمود. لیکن نکته مورد اهمیت آن ا

شاره می صور مورد ا ست قانون و قانونگذار در کنار بانکتمام  سک در نظام ـــــ ها بای و برای کاهش ری

سالمی صادی ا سئولیت ــــ اقت ستهنقش م صور فوق را برج شفافسازد آوری هر یک از  ترا در . به بیان 

نسبت به رفع  ـ توسط کارشناسان خبره بانکی و حقوقیـ  صورت اثبات پرداخت تسهیالت به وام گیرنده

ــاله که برخی مدیونین با همکاری تعدادی از وکال نواقص احتمال ی، همکاری الزم صــورت گیرد. این مس

شگردهای مختلف در دورهراه سهیالت را با  های حقوقی آموزش ها و کارگاههای نکول و عدم پرداخت ت

ها بانکراحتی مستندات اقامه دعوای وصول طلب هقرار گیرد تا بو بازنگری بایست مورد توجه ببینند می
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طور مســـتقیم و یا غیر چراکه به های اســـالمی افزایش نیابد.باطل نگردد و میزان ریســـک اعتباری بانک

 ها متضرر خواهند شد.مستقیم بیت المال و عموم صاحبان سرمایه در کنار بانک

ه ای بانکداران در تشخیص طرق و حیل بکار رفته توسط برخی مشتریان بدحساب کلزوم آموزش حرفه ـ

ـــته خواهد نمود. ،در آینده ـــعه روز افزون دانش  بانک را متوجه ضـــرر و زیان ناخواس با توجه به توس

بایســت مورد بانکداری و گســتردگی دامنه عملیات بانکی، ضــرورت توجه به دانش حقوقی بانکداران می

 توجه قرار گیرد.

پیچیدگی و خطای متصدی دچار قصور دلیل ههای مردم است حال اگر ببانک، قائم مقام و وکیل س رده ـــ

در برخی امورگردید و مدیریت صحی  را در شناخت و اعمال ریسک اعتباری مطلوب به خدمت نگرفت، 

ها را افزایش توان رای به فسخ یا بطالن قراردادها نمود و با این کار نسبت مطالبات غیر جاری بانکآیا می

رای وصول طلب خود خالی خواهد ماند و این امر تنها مورد داد؟ در اینصورت دست بانک از هر ابزاری ب

شد همانها که می شبکه بانکی واقع خواهد  ساب  ستقبال بدهکاران بدح ضرر و زیان وارده به ا ست  بای

همانها که تسهیالت را از بانک اخذ و بجای مصرف در محل خود)مثال  ،های عموم را جبران نمایندس رده

همانها که  ،اندگری تزریق کرده و تورم را افزایش داده( به بازارهای واســـطهطرحهای تولیدی یا صـــنعتی

ـــک اند. قطعا با همرامی میان محاکم عادله و های متعدد نمودههزینه اعتبارات را متوجه مخاطره و ریس

توان شــاهد کاهش ریســک اعتباری و افزایش ظرفیت اعتباری و گشــایش شــبکه بانکداری اســالمی می

تواند عامل های دادخواهی، میها در همراهی ارگاندر سط  وسیع بود. ایجاد اطمینان برای بانکاقتصادی 

مهمی در کاهش حســاســیت بانک و متصــدیان بانکی در اخذ وثایق باشــد. به عبارت دیگر هنگام اعطای 

راهی تســـهیالت، کارمند بانک مطمئن خواهد بود که قوانین و نهادهای حاکم او را در وصـــول طلب هم

ـــخت ـــتریان و فعاالن خواهند نمود لهذا س گیری در هنگام اخذ وثیقه و تحمیل تکالیف ماالیطاق به مش

ـ  صدایی بانک و نهادهای وصول مطالباتگیرد در طرف مقابل نیز اگر احساس یکاقتصادی صورت نمی

و پایبندتر  یالت ملزمبه گوش بدهکار شنیده شود خود را در بازپرداخت تسه ـ اعم از دولتی و غیر دولتی

ــت. ــان  خواهد دانس ــناس ــات و کارش ــیس محاکم ویژه دعاوی بانکی که در آنها قض ــاس  تاس بر این اس

سی دقیق پروندهمتخصص امر می صدور آراء توانند با اخذ تخصص الزم در این زمینه به برر ـــ ها و  با ـ

 گردد.ب ردازند پیشنهاد می ـ لحام نحوه مدیریت ریسک اعتباری و امکان قصور یا تعدی طرفین

ــــ شبکه اطالعاتی از طریق نرم ـ سی به  ستر سی دقیق ظرفیت اعتباری ایجاد د افزارهای جامع برای برر

شبکه می شتریان. در این  شخاص ها و اموال منقول و غیرتوان از اطالعات نهادهای متولی داراییم منقول ا

ــ تواند ها بهره برد که این امر میو شرکت ــ نظارت بانک مرکزیبا ـ اقدامی موثر برای کاهش ریسک و  ـ

شد. از طرف دیگر  صول مطالبات معوق با های متعدد برای اخذ گزارش های الکترونیکی و درگاهسامانهو

اســتعالمات و اعتبارســنجی جهت بررســی اهلیت و ظرفیت ریســک اعتباری مشــتریان موجب طوالنی و 

یت کاهش رغبت متصدیان و کارشناسان بانکی به پرداخت بیشتر آور شدن اعطای تسهیالت و در نهامالل

 مصارف گردد. 

ــــ کاهش مدیریت در های کارز جمله راها گذاریپرهیز از اطالعات نامتقارن در انتخاب ســبد ســرمایه ـ

های جایی که برگزیدن سبد دارایی با کیفیت مناسب به انتخاب پروژه. از آنباشدمی شدت ریسک اعتباری
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ــب  ــتگی داردمناس ــک اعتباری ارتباط بس ــانیدن این نزدیکی، بنابراین مدیریت ریس گونه با به حداقل رس

سائل اطالعاتی  ساختار یابدمیم شکالت نحوههای مالی های نهادهای عملیاتی و راهبردکه   از بین بردن م

 .نمایدمی معین و مشخصهای اطالعاتی را ناشی از عدم تقارن

ـــ سامانه ـ تواند بازدارندگی باالیی در وشمند کشف خطا یا تقلب در عملکرد متصدیان میهای هتوسعه 

خواه ــ های الزمه در ریسک اعتباری جلوگیری از اشتباهات و محاسبات به شمار آید. عدم رعایت کنترل

گیری از دانش مدیریت و آموزش ناکافی متصدیان و کارشناسان شبکه بانکی و خواه به به دلیل عدم بهره

شخصی و خالف اهداف  سرپیچی از مقررات آمره برای نیل به مطامع  دلیل تخلفات عامدانه در تخطی و 

ستگی بانک ـــــ سازمان شک سامانهگردد. علیها منجر میقطعا به زیان یا ور های بروز و هذا بکارگیری 

ن یک اهرم بخش جهت اخذ گزارشات و استعالمات خطای کاربران جهت کشف خطا یا تقلب به عنوااثر

 باشد.بازدارنده در کاهش ریسک ناشی از خطای کارکنان و بانک الزم و ضروری می

تثبیت مقررات مالی در نظام اقتصادی و به تبع آن در شبکه بانکداری در بلندمدت از نوسات بی رویه و  ـ

سک جلوگیری خواهد نمود. شوق افزایش ری صادی با تعیین م صالح حرکت کالن اقت های الزم همچنین ا

جملها تولید، صــنعت و های ضــروری )مندهی به رونق بخشهای اســالمی برای جهتتوســط حکومت

ـــاورزی( و جلوگیری از افزایش بی ـــطهکش تواند به کاهش گری و داللی میرویه ورود به بازارهای واس

 ها کمک نماید.ریسک اعتباری و مدیریت صحی  آن در بانک

ــــ شنامه ها ـ ستورالعمل تعدد قوانین، بخ صدور و د شبکه بانکی در معرفی قراردادهای مختلف و  های 

یه لب اصـــالح قا ـــهیالت تکلیفی در  نار تعریف تس تاه، در ک مان کو مدت ز با تغییر آن در  های همراه 

ــی دقیق و رعایت  ــدیان و گاه عدم بررس ــردرگمی متص ــرایط متفاوت، موجب س قراردادهای جدید و ش

توان با تخصصی کردن این امر مستلزم نگاه جامع به این بخش بوده و میگردد. اصالح ریسک مطلوب می

ــریع در پرداخت مصــارف و کاهش ریســک اعتباری و هزینهبانک ــعب هر بانک موجب تس های ها یا ش

 مترتبه آن گردید.

سک در نظام بانکی  اهرم بازدارندگی از نکول جهتتحکیم وثایق همواره از  ــــ برای مدیریت کاهش ری

ـــتری  مورد توجه بوده در حالیکه تنظیم دقیق قراردادها در هنگام اخذ وثایق یا ترهین آنها از اهمیت بیش

صدور رای به هآنجا که برخی محاکم ب .نمایدگری میجلوه سیار ظریف، اقدام به  دلیل ایرادات و نواقص ب

ــدیان پرداخت  بطالن آن قراردادها نمایند. در ــان و متص ــناس اینجا مجددا اهمیت آموزش حرفه ای کارش

 گیرد.تسهیالت ملحوم نظر قرار می

گاه برای باشد. تبیین نقشه راه پیشرفت جوامع اسالمی بدون حضور فعال دولت و حمایت آن میسر نمی ـ

 نوسانات قیمت واقع شدهمثال متاثر از ـ  هاتامین برخی نیازهای ضروری و اساسی مردم در برخی فعالیت

سک بانک و زیان متعاقب آن گردد. در اینجا اگر  ـــــ شد که متحمل ری صرفه نبا صادی به  برای فعال اقت

ـــ ها صرفا به مساله ریسک اعتباری مطلوب بانک ـــ فارغ از آثار اجتماعی آنـ نظر داشته باشند، تبعات  ـ

شت. در اینجا د شایندی در بلندمدت به همراه خواهد دا سی ولت میناخو شنا سی و کار تواند پس از برر

ها به خود جرات ریسک وارد عمل شود تا هم بانک ،جبران خسارتجهت های الزم در دقیق، با حمایت
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توان از کارشناسان های عام المنغعه را بدهند و هم فعاالن اقتصادی. در این  میان میورود به چنین فعالیت

ستم سی سایر  سکهای نظارمجرب دولتی و  ستفاده کرد که در کاهش ری گیری های غیرمترقبه و نتیجهتی ا

 گیری از خدمات آن دارد بهره جست.تری در بهرههایی که جامعه نیاز سریعبهتر در فعالیت

های حیاتی و زیربنایی مستلزم تحمل ریسک های اسالمی با این توجیه که فعالیتقطعا کنار کشیدن بانک

گری هســتند پذیرفته نخواهد بود. اینکه تمام یا بخش های واســطهارتر از بازنامطلوب و یا ریســکی بیشــ

سرازیر  سمت بازارهای غیر مولد تنها به این دلیل  سالمی به  شده در بانکداری ا شتر تامین مالی انجام  بی

صحی  نمی سک مطلوب وجود دارد،  سک کمتر و یا ری شد. همانگونه که اگر شود که در آن بازارها ری با

شودارا شارکت بانک در فعالیتتا  ده  صادی مولد( های مفید جامعه)من جمله بنگاهم مورد مطالبه های اقت

در حالیکه به بانک اجازه بررسی و اظهار نظر در مورد اهلیت متقاضی و یا سط  ریسک فعالیت  قرار گیرد

رهای غیر کارشناسی و در واقع او را محکوم به ضرر و شکست پروژه و طرحی کرده که با فشا داده نشود

 .است تحمیل نظرات ناصواب راه را به خطا رفته و بانکداری اسالمی را به سمت ورشکستگی سوق داده
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 نتیجه گیری

آید، فرار از آنجا که ریسک مطلوب جزیی الینفک از تجارت و مشارکت در بازارهای سرمایه به شمار می

قطعا در بلندمدت موجب  نو خســـارات را متوجه طرف دیگر قرارداد دانســـت هاتمام زیاناینکه  و آناز 

فعالیت مفید  حداقل باانباشــت ســرمایه  نتیجه آندر  خواهد شــد کهمشــارکت  روح و ماهیت تضــعیف

صادی را شت. لذا همواره تالش باید اقت صادیهای در زمینه های علمیانتظار دا برای  فقهی، حقوقی و اقت

کاهش و نهایتٌا ،کنترلجهت  ریســکمتناســب با طراحی مدیریت های مترتبه و ریســکشــناخت صــحی  

 تا فعاالن اقتصــادی، ابایســت مد نظر قرار گیردمیدر بانکداری اســالمی  غیر مطلوب پیشــگیری ریســک

گذاران جامعه اسالمی بتوانند با شناخت سط  مطلوب ریسک وارد فضای کسب و کار مدیران و سرمایه

 ب رونق آن گردند.شده و موج

توان به عنوان مخاطرات مجاز کنترل را میهای مولد، مفید و قابلبا بررســی اقســام ریســک، تنها ریســک

باشــند. و تحمل بیشــتر چنین قلمداد نمود که در راســتای اهداف کالن اقتصــاد اســالمی قابل تعریف می

سک سرمایه و ری صاحبان  شتر برای  شمه درآمد مجاز بی سرچ شمار آورد.هایی را   تیریمد مدیران به 

 کهشود منتهی می یبانک هایتیفعال سکیر از یناش محتمل هاینایز کاهش به هابانک در سکیر صحی 

 حرکت باو  آیدایم فراهماسالمی  بانکداری عملکرد سط  ارتقایتقویت جایگاه و  نهیزم صورت نیا در

 .شودیم کاسته زین سکیر زانیم از ینسب نانیاطم عدم سوی به کامل نانیاطم عدم سوی از

ساس بر این سالم هایبانک ا ستفاده از الگوی معامالت  لیدل به یا  خاص عقود رییکارگ به و ربوی ریغا

 .نماید مبدلاز تهدید به فرصت  را آنتواند صحی  ریسک می تیریمد که شوندیم روبرو ییهاسکیر با

ضور در بازار پول و  سالمی با ح سایر بخشبانکهای ا هایی که در قالب بازارهای مالی تعریف سرمایه و 

و کسب ـ های اقتصادی شده و موجب گردیده تا بانکداری از سیستم مبتنی بر بهره گردند وارد فعالیتمی

ــــبازده بدون اینکه الز به ســیســتمی که با تامین ســرمایه مورد نیاز  اما در اقتصــاد واقعی دخالت نماید ـ

 اقتصادی کوچک و بزرگ بر دخالت مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد واقعی استوار باشد.های بنگاه

سالمی  مقاله نیا در پس از بررسی تعاریف و ادبیات موضوع، فوائد و مخاطرات حضور فعال بانکداری ا

د ز جمله مزایای مهم این حضــور در اقتصــاکه ا گرفتدر بخش واقعی بازارهای مالی مورد واکاوی قرار 

ـــالمی را می ـــب حجم پول در گردش با حجم کاالها و خدمات و چرخه فعالیتاس های توان به تناس

صادی  شاقت شاره دا سانا صحی ، دامنه تغییرات نو های ت که با عمل دقیق به مقررات آن و اعمال نظارت 

اقتصادی را های کاذب، موجبات ثبات اقتصادی را کاهش داد و با کاهش عمق رکودها و ممانعت از رونق

سالمی فراهم آورد. سپس از آن به  در بازارهای ا سام یبرر سک سکیر اق های پرکاربرد در و معرفی ری

شاره فعالیت سک بیان می شده وهای مالی ا سالمی در مدیریت ری ن یگردد و مهمترکارکرد قراردادهای ا

 یبرخ دیگرد مشخصدر این تحقیق گیرد. عقود مالی پرکاربرد در بانکداری اسالمی مورد بررسی قرار می

 سکیر تیریمد متعارف و جیرا ابزارهای با و بوده مشترک و سنتی اسالمی بانکداری نظام میان هاسکیر

 نیا به مختص ،اقتصــاد اســالمی تیماه و خاص هاییژگیو لیدل به گریدی برخ و باشــندمی کنترل قابل

ستا و ژهیو ییابزارهاکارگیری به ازمندین آن صحی  تیریمد و کنترل که بوده نظام صول با همرا سالم ا  یا

 .خواهد بود
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در بحث از تفاوت توزیع ریسک در بانکداری اسالمی و سنتی این نکته را به عنوان شاخص متمایز کننده 

سک تجهیز منابع خواهد ربویدر بانکداری توان مطرح نمود که می ستقل از ری صرف منابع م سک م ، ری

ست. در نتیجه  سته ا صرف و تجهیز منابع عمدتا به هم واب سک م سالمی، ری بود، در حالیکه در بانکداری ا

پس از بیان اهمیت نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به  .باشدمیمتفاوت  سیستمتوزیع ریسک در این دو 

ــهیالت اعطایی و تاثی ــی نســبت ذخیره مطالبات کل تس رپذیری از میزان ریســک صــورت گرفته و بررس

ــ مشکوک الوصول  ــ باشدمی های مطالباتیکه باالتر از سایر سرفصلـ تواند عالوه بر راهکارهایی که می ـ

ــالمی، در تحقق برنامه عملیاتی، ــودآوری افزایش انطباق با قواعد اس ــالمی موثر  س و ارتقای بانکداری اس

شنهاد واقع  شد، مورد پی تنوع بخشی در محصوالت اعتباری، لزوم طراحی ابزارهای مهندسی مالی شد. با

سالمی با دعوت از محققان، پرهیز از اطالعات نامتقارن، تثبیت مقررات مالی در نظام  صاد ا هماهنا با اقت

ها و قوانین، باز تعریف ضمانت یری از تعدد دستورالعملهای کشف خطا، جلوگاقتصادی، توسعه سامانه

که  بودهاز اهم موارد پیشــنهادی ای بانکداران لزوم آموزش حرفه و و نقش ضــامن در وصــول مطالبات

صادی )اجرایی و نظارتی( برای کاهش نوسانات بی رویه و امنیت بازگشت  ذیربط همراهی همه ارکان اقت

 گیرد.میسرمایه در راس هرم آن قرار 

سک، به مقامات پولی و مدیران بانک صحی  به موضوع مدیریت ری ا بدین نمایدمی شایانی ها کمکنگاه 

سک شناخت انواع ری سالمی به  ها و عوامل آن،صورت که آنها با  ستفاده از عقود ا و با توجه به ظرفیت ا

دهند و ثبات و حوزه فعالیت خود را کاهش می بینیقابل پیشریسک  عنوان ابزار کنترل و کاهش ریسک،

ـ با شناخت ریسککنند قدرت رقابت خود را در نظام بانکداری حف  می های پیرامونی ـ و دامنه خطر را 

سک را زمانی میکاهش می سی که دهند. همچنین ری شد تا ک ست که مولد و قابل کنترل با توان مفید دان

 یشتری را کسب نماید.پذیرد، درآمد و سود بریسک را می
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