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چكيده
طبق تعاريف ICICIدر سال  ، 1122مديريت ريسك يکي از مهمترين اركان سيستم هاي مالي و بانکي
ميباشد .طي چند سال اخير بحث ريسك و مديريت آن در ادبيات مالي و بانکي بسيار مورد توجه قرار گرفته
است .به بيان ديگر نظام مالي و بانکي با انواع گوناگوني از ريسك روبهرو است كه مديريت آنها در جاي خود
بسيار اهميت دارد .نظام بانکداري و ماليه اسالمي نيز با عنايت به ويژگيهاي خاص خود با ريسكهايي روبهرو
است .اين ريسكها از دو ديدگاه قابل بررسي است .نخست؛ ريسكهايي كه بين نظام بانکي و مالي متعارف
واسالمي مشترك هستند .دوم؛ ريسكهايي كه فقط در بانكهاي اسالمي وجود دارد .از اينرو شناسايي و
مديريت انواع ريسك در نظام مالي و بانکي اسالمي بسيار مهم است .الگوي كنوني بانکداري بدون ربا در
كشور نيز با توجه به ويژگيهاي خاص آن با ريسكهايي روبهرو است .برخي از اين ريسكها با ابزارهاي رايج
و متعارف مديريت ريسك قابل كنترل هستند ،اما برخي ديگر با روشهاي رايج قابل مديريت نيستند.
در اين مقاله پس از مروري بر مطالعههاي انجامشده درباره ريسك و مديريت آن در بانکداري اسالمي ،انواع
ريسكهايي كه نظام بانکي كشور با آن روبهرو است؛ مورد بررسي و تحليل قرار ميگيرد.در ادامه ابزارهاي
مهندسي مالي و مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا و بررسي و تحليل انواع ريسك در نظام بانکداري بدون
ربا بيان مي شود و سرانجام چند روش ،پيشنهاد و ايزارهاي كاربردي سازگار با اصول و مباني اسالمي جهت
مديريت انواع ريسك ارائه ميشود.

واژگان کليدی :ريسك ،مديريت ريسك ،بانکداري بدون رباي ايران ،بانکداري اسالمي ،تأمين مالي اسالمي.
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مقدمه
پيشرفت هاي بشري و اختراع وسايل جديد بيشتر ،جهت بهبود وضعيت زندگي بر روي كره خاكي بوده؛ اما كنار بهبود
امکانات زندگي ،پيچيدگيهاي آن نيز افزايش يافته است و اين پيچيدگيها ،ريسكهاي جديدي را آفريدهاند؛ بدين
جهت ،در كليه فعاليتهاي روزمره از جمله فعاليتهاي اقتصادي ،ريسك و عدم اطمينان بيشتري پديد آمده است.
مثالهاي سادهاي همانند به موقع نرسيدن به محل كار ،انجام نشدن به موقع پروازها ،به سرقترفتن خودرو يا وسايل
منزل و از اين نوع مسائل را ميتوان شواهدي بر وجود عدم اطمينان و ريسك بيشتر در فعاليتهاي روزانه در مقايسه
با گذشته ،ذكر كرد .افراد گوناگون براي كنترل يا كاهش اين ريسكها تمهيدهاي متفاوتي در نظر ميگيرند.
در فعاليتهاي اقتصادي نيز ريسكهايي وجود دارد و افراد براي مهار اين عدم اطمينانها از ابزارهاي اقتصادي
مشخص همانند بيمه ،بانك ،اوراق مشاركت ،تنوع در سبد داراييها و  ...استفاده ميكنند؛ اما اين ابزارها افزون بر اينكه
توانايي از بين بردن تمام ريسك را ندارند ،خود نيز با ريسكهاي خاصي دست به گريبانند؛ در نتيجه براي استفاده از
اين ابزارها نيز كنترل و مهار ريسك كه در ادبيات اقتصادي از آن با عنوان مديريت ريسك ( Risk
 )Managementياد ميشود ،الزم است .بين ابزارهاي مذكور ،بانكها در جايگاه مؤسسههاي مالي كه واسطه بين
سپردهگذاران و متقاضيان سپردههايند و وظيفه تخصيص بهينه منابع مالي را بر عهده دارند ،داراي اهميت ويژهاي
هستند.
هدف اصلي اين مقاله بررسي مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا است .مديريت ريسك در اين نوع بانکداري
بهدليل وجود چارچوبهاي شرعي معيّن همانند تحريم بهره و باطل بودن معامالتي كه در آنها غرر وجود دارد ،با
مديريت ريسك در بانکداري ربوي متفاوت است .در كشورهاي غربي نيز برخي مؤسسهها به نام صندوقهاي
سرمايهگذاري اخالقي ( )Ethical Investment Fundsتشکيل شدهاند كه از نظر اهداف مشابه بانکداري بدون
ربا عمل ميكنند؛ يعني بهدنبال اعطاي وام بهگونهاي هستند تا از ورود سرمايه به بخشهاي نامطلوب اقتصادي جلوگيري
شود؛ (وارن ادواردز .)2831،بنابراين ،اهميت بررسي مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا دو چندان ميشود.
مطالعات انجامشده
درباره مديريت ريسك در بانکداري اسالمي همواره مطالعههاي متعددي در داخل و خارج از كشور صورت گرفته است.
كدخدايي ( )2831در مقاله «پديده ريسك در بانکداري اسالمي» انواع ريسكهايي كه بانكها با آن روبهرواند را
بررسي و آنها را به دو نوع سيستماتيك و غيرسيستماتيك تقسيم كرده است .ريسك سيستماتيك از راه عاملهاي
بازاري و ريسك غيرسيستماتيك از راه عاملهاي غيربازاري به وجود ميآيد .از نظر وي با توجه به اينکه عاملهاي
بازاري خارج از كنترل هستند ،بنابراين ،مديريت ريسك قابلكاربرد براي ريسكهاي غيرسيستماتيك را دارد .به عقيده
وي نظام تأمين مالي حاكم بر بانکداري اسالمي از ويژگيهاي سرمايهداري برخوردار است .بنابراين بانکداري اسالمي با
ريسكهايي همچون ريسك عدم بازپرداخت ،اخالقي ،نقدينگي ،نوسانهاي متغيرهاي اقتصادي و مقررات روبهرو است.
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وي براي كاهش اين ريسكها روشهايي مانند :گرفتن وثيقه ،حركت اقتصاد به سمت رقابتي و تثبيت مقررات در
بلندمدت را پيشنهاد ميكند.
مهدوينجمآبادي ( )2832در مقالهاي تحت عنوان «تفاوتهاي اساسي توزيع ريسك در دو نظام بانکداري اسالمي
و سنتي» ،به بررسي چهار نوع ريسك مالي ،عملياتي ،بازار و برونسازماني در بانکداري اسالمي و سنتي پرداخته است و
به اين نتيجه ميرسد كه مديريت ريسك در بانکداري اسالمي با توجه به ويژگيهاي خاص آن بسيار مشکلتر از
بانکداري سنتي است .وي براي كاهش اين ريسكها شراكت ريسك با گيرنده وام به وسيله گرفتن وثيقه بهوسيله
بانك و همچنين اجراي نظام وكالتي بهوسيله بانك را مورد بررسي قرار داده است.
ساندراراجان و اِريکو ( )2832در مقالهاي با عنوان «جايگاه ابزارهاي سرمايهگذاري و مؤسسههاي مالي اسالمي در
نظام مالي بينالمللي مباحث اصلي در مديريت ريسك و چالشهاي موجود» ،در پي برشمردن ريسك موجود در
روشهاي مشاركتي و پيچيدگيهاي اجراي آنها بهصورت ريسك مخصوص بانکداري اسالمي ،به كمبود ابزارهاي
مالي مديريت ريسك در بانکداري اسالمي پرداختهاند .آنها سپس به تقويت چارچوب مقرراتي جهت پديد آوردن
اندوختههاي سرمايهاي ،قيمتگذاري و كنترل ريسك براساس اركان اصلي نظام مطلوب بانکداري يعني سرمايه،
داراييها ،مديريت ،درآمدها ،نقدينگي و حساسيت به ريسك (Capital, Assets, Management,
)) ،Earnings, Liquidity and Sensitivity (CAMELSكنار گسترش نهادها براي پديدآوردن ابزارهاي
مالي مناسب ،بازارها و زيرساختهاي بازار اشاره كرده ،و حركت بانكهاي اسالمي در جهت بهبود شاخصهاي نظام
مطلوب و پديدآوردن ابزارهاي مالي مناسب را مورد تأكيد قرار دادهاند.
آنها در قسمت ضميمه مقاله خود با تقسيم عقدهاي اسالمي به عقدهاي مشاركتي و غيرمشاركتي دريافت وثيقه در
عقدهاي غيرمشاركتي را وسيلهاي براي كاهش ريسك معرفي ،و درباره عقدهاي مشاركتي به اين نکته اشاره ميكنند
كه با وجود غيرمجاز بودن اخذ وثيقه در اين عقدها ،براي كاهش ريسك مخاطرات اخالقي ( )Moral Hazardمانند
فرار گيرنده وام ،بانك ميتواند وثيقهاي دريافت كند.
عقيليكرماني ( )2832در مقالهاي با عنوان «مديريت ريسك در بانکداري سنتي در مقايسه با بانکداري بدون ربا» به
چهار نوع ريسك بازار ،اعتباري ،نقدينگي و عملياتي اشاره ميكند و براساس اين تقسيمبندي ،با توجه به ثبت داراييها
در بانکداري بدون ربا تحت عنوان سرمايهگذاري ،به اين نتيجه ميرسد كه بين بانکداري سنتي و بانکداري بدون ربا
فقط ريسك اعتباري متفاوت است؛ بنابراين ،از نظر مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا فقط براي اين نوع ريسك
بايد در پي راهکارهايي بود .وي براي اين هدف دو پيشنهاد ارائه ميكند :نخست حركت به سمت بانکداري سنتي و
اعطاي تسهيالت بهصورت استقراض و ديگري عملكردن بهصورت شركتهاي سرمايهگذاري كه بهدليل نبودن امکان
پديدآوردن پرتفوي كارا ،سوقدادن فعاليت بانكها به طرف بانکداري سنتي را برميگزيند.
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اكبريان و ديانتي ( )2831در مقاله «مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا» به اين نتيجه ميرسند كه با توجه به اينکه
در بانکداري بدون ربا نرخ ثابت و از قبل پيشبيني شده براي عقدها وجود ندارد ،مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا
در مقايسه با بانکداري ربوي اهميت دو چنداني دارد .آنها همچنين با بررسي ابزارهاي مهندسي مالي براي مديريت
ريسك در نظام سرمايهداري به ارايه چند ابزار مهندسي مالي در نظام مالي اسالمي بهصورت سرمايهگذاري مستقيم،
مشاركت ،فروش اقساطي ،اجاره به شرط تمليك ،قولنامه ،بيعالوفا و قولنامه و سرانجام كاربردهاي اين ابزارها در
مديريت ريسك ميپردازند.
خان و احمد ( )Khan & Ahmed, 2001در تحقيقي با عنوان «مديريت ريسك :تحليل بررسي موضوعات در
صنعت ماليه اسالمي» كه براي بانك توسعه اسالمي انجام دادند ،بهصورت تجربي به تحليل مديريت ريسك در
مؤسسههاي مالي و بانکي اسالمي پرداختهاند .آنها براي اين تحقيق ،پرسشنامهاي را براي كميكردن ريسكهاي
عملياتي ،نقدينگي ،بازار و اعتباري براي عقدهاي مضاربه ،مشاركت ،سلم ،استصناع ،مرابحه و اجاره ،به  83بانك و
مؤسسه مالي اسالمي در  13كشور ارسال كردند كه از اين تعداد  23مؤسسه از  21كشور پرسشنامه را پر كرده و براي
آنان ارسال كردهاند .آنان با بررسي اين پرسشنامهها و امتيازبندي آن ،انواع ريسك در بانکداري اسالمي را كمي كردند و
به اين نتيجه رسيدند كه ريسك اعتباري كمترين ريسك را در ميان ريسكهاي ديگر در نظام مالي و بانکي اسالمي
دارد .آنان علت اين مسئله را اين موضوع ميدانند كه اكثر روشهاي تأمين مالي اسالمي به پشتوانه دارايي است و اين
دارايي ميتواند به عنوان وثيقه مورد استفاده قرار گيرد .همچنين با توجه به اين پرسشنامهها مقدار ريسكهاي عقدهاي
مالي اسالمي را به دست آوردند كه براساس آن ،عقدهاي مضاربه ،سلم ،استصناع و مشاركت نسبت به عقدهاي مرابحه
و اجاره ريسك بيشتري دارند و سرانجام با استفاده از روش رتبهبندي داخلي ( )Internal Rating Systemميزان
مطلوب ذخيره سرمايه مورد نياز براي مقابله با ريسك عقدهاي اسالمي را تعيين كردند.
محمد عبيداهلل ( (Mohammad Obaidullah, 2002در مقالهاي با عنوان «مديريت ريسك اسالمي :به
سوي كارايي و اخالقيات بيشتر» به تعريف كارايي و بررسي استفاده از قرارداد اختيار معامله براي كاهش و مديريت ريسك در
چارچوب قانونهاي اسالمي پرداخته و ثابت كرده قرارداد اختيار معامله در چارچوب اسالمي كاراتر از اختيار معامله در نظام
ربوي است .وي همچنين با استفاده از خيار شرط ،و بيعالوفا چندين روش براي كاهش و مديريت ريسك ارايه ميكند و با
مقايسه اين روشها و روشهاي مرسوم در نظام ربوي به اين نتيجه ميرسد كه با كاربرد اين روشها مسئله بازي با
مجموع صفر (( )zero – sum gameدر ادبيات ،نظريه بازيها ،بازي با مجموع صفر نوعي از بازي است كه در آن
برد يك بازيکن در صورت باخت بازيکن ديگر رخ ميدهد) به حداقل ميرسد.
با بررسي مطالعات پيشين مشخص شد كه هيچيك از مطالعات توجهي به كاربرد تمام عقدهاي اسالمي جهت
مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا نداشتهاند و فقط به وثيقه بهصورت وسيلهاي براي كاهش ريسك اشاره كردهاند.
فقط محمد عبيداهلل به چند عقد اسالمي براي اجراي مديريت ريسك اشاره كرده است؛ بنابراين ،مطالعه حاضر از اين
جهت كه تمام عقدهاي اسالمي را كه قابليت استفاده در مديريت ريسك دارند بررسي ميكند ،از مطالعات پيشين
متمايز است.
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مباني نظری
ريسك
فرهنگ وبستر ،گاليتز ( ،)Galitzگيلب ( ،)Gilbهيوب ( )Hubeو  ...تعريفهاي متفاوتي از ريسك ارائه كردهاند؛
(راعي و سعيدي ،)2838 ،اما مفهوم اصلي كه تمام اين تعريفها بر آن تأكيد دارند ،وجود عدم اطمينان
( ) Uncertaintyاز اتفاقات آينده است و در واقع ريسك ،نوعي از عدم اطمينان به آينده است كه قابليت محاسبه را
داشته باشد (ويليامز و هاينز .)2831 ،بهعبارت ديگر ،اگر نتوان ميزان عدم اطمينان به آينده را محاسبه كرد ،ريسك
نخواهد بود؛ بلکه فقط عدم اطمينان است؛ به همين دليل كه براي ريسك مقدار مشخص ارائه ميشود ميتوان آن را
مديريت و كنترل كرد .هر چند عدهاي ريسك را فقط زيان ناشي از سرمايهگذاري ميدانند )Hube( ،عدهاي ديگر
ريسك را به دو دسته ريسك واقعي (خالص) و سوداگرانه (برد و باخت) تقسيم ميكنند بدين صورت كه ريسك واقعي
همواره در برگيرنده زيان است (همانند مالکيت خودرو كه در صورت تصادف ،زيان وارد ميشود و در غير اينصورت،
وضعيت بدون تغيير است) و ريسك سودا گرانه ،سود و زيان را در بر دارد (نمونه بارز آن مالکيت يك كارخانه يا شركت
است) (ويليامز و هاينز .)2831 ،بهعبارت ساده ،ريسك هم ميتواند جنبه زيان (ريسك منفي) و هم جنبه سود (ريسك
مثبت) را در برگيرد.
ريسك در بانكها ممکن است در اثر تغييرات شاخصهاي اقتصادي و مالي مانند سطح قيمتها ،نرخ ارز و  ...باشد
يا به جهت وجود عدم اطمينان در مورد مسائل غيراقتصادي و غيرمالي همانند پرسنل ،قوانين و  ...پديد آيد؛ بنابراين
ميتوان ريسك هاي موجود در بانکداري را به دو دسته پيشگفته تقسيم كرد .ذكر اين نکته الزم است كه حوزه فعاليت
مديريت ريسك ،بيشتر ريسك نوع اول را پوشش دهد؛ چرا كه تا حدودي قابل پيشگيري و محاسبه است.
برخي از صاحبنظران دو دسته كلي پيشين را بهصورت جزئيتر به چهار دسته ذيل تقسيم ميكنند.
أ .ريسك بازار كه شامل تغييرات نرخ بهره ،تغييرات نرخ ارز ،تغييرات قيمت سهام و كاال است؛
ب .ريسك اعتباري كه ريسكهاي انجام معامالت براساس ترتيب مورد نياز آنها ،اطالعات جمعآوري شده ،اجراي
صحيح قراردادها و آييننامهها و ريسك پرسنل را در بر ميگيرد؛
ج .ريسك نقدينگي كه شامل عدم اطمينان در مورد ترتيب تأمين تسهيالت و پرداخت بهموقع ديون بانك است؛
د .ريسك عملياتي كه در برگيرنده ريسك موجود در اعطاي تسهيالت ،خريد و فروشها و معامالت و همچنين
زيان ناشي از بياعتبار شدن بانك بهدليل سوء مديريت است( .عقيلي كرماني 2832 ،و & Khan
.)Ahmed, 2001:
همانگونه كه بيان شد ،مديريت ريسك درباره ريسكهايي كه قابليت مهار و كنترل را دارند ،معنا مييابد و براي اجراي
آن ابزارهايي طراحي شده است كه برخي از آنها را بررسي خواهيم كرد.
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مديريت ريسك
دليل اصلي اجراي مديريت ريسك حداقلسازي ريسك و عدم اطمينان ،همراه با حداكثركردن بازده براي
سرمايهگذاران است .بهعبارت ديگر ،هدف مديريت ريسك ،كاهش زيان (ريسك منفي) و افزايش سود (ريسك مثبت)
ناشي از سرمايهگذاريها است؛ البته همانگونه كه پيشتر اشاره شد ،مديريت ريسك در موقعيتهايي كه تا حدودي
ريسك آنها قابل اندازهگيري و پيشگيري باشند اجرا ميشود.
افزون بر اينكه مديريت ريسك ميتواند باعث كاهش زيان و افزايش سود شود ،نقش اساسي آن در تبديل وضعيت عدم
اطمينان به وضعيت با اطمينان بيشتر ،اهميت خاصي دارد و با پديدآوردن وضعيت مطمئنتر براي مديران ،امکان اتخاذ
تصميمها بهوسيله آنان را تسهيل ميكند.
براي كاهش انواع گوناگون ريسك ،روشهاي متفاوتي ارائه شده است؛ بهطور مثال ،براي از بين بردن ريسك
سرقت پول ،برخي از افراد با سپردهگذاري در بانكها به مديريت چنين ريسکي ميپردازند؛ در حالي كه عدهاي ديگر
براي كاهش چنين ريسکي به خريد اموالي اقدام ميكنند كه ريسك سرقت در آنها كمتر باشد؛ مانند زمين و اوراق
بهادار؛ اما در تمام اين روش ها نيز تا حدودي ريسك وجود دارد و در اين مواقع است كه مديريت ريسك به كمك
اطالعات كسب شده از وضعيت انواع داراييهاي گوناگون ميتواند باعث حداقلشدن زيان و حداكثرشدن سود شود.
در بانکداري سنتي براي ريسكهاي مرتبط با فعاليتهاي بانکي ،روشهاي متفاوتي جهت كاهش ريسك در نظر
ميگيرند كه در ادامه به مهمترين آنها اشاره ميشود .براي كاهش ريسك اعتبارات از روش تصويب تسهيالت
براساس مشخصات يك به يك متقاضيان بهوسيله مديران اعتباري با تجربه و بررسي و تصويب پيشنهادهاي
غيرمعمول بهوسيله مديران ارشد استفاده ميشود .روش ديگر ،نظارت و بررسي دائم تسهيالت است كه در آن براساس
صنايع گوناگون ،مناطق و كشورها ،وضعيت گيرندگان وام بايد به طور مداوم بررسي شود .همچنين روش مديريت به
موقع و آماده براي تغيير در تركيب تسهيالت بهعلت اتفاقاتي كه در بازار رخ ميدهد يا گرفتن وثيقههاي اضافي نيز
براي كاهش اين ريسك مدنظر است .روش آخر براي كنترل ريسك اعتبارات ،بازنگري دورهاي به تسهيالت در قسمت
داراييها ،ترازنامه بانك است كه بررسيهاي ماهانه يا سهماه وضعيت تسهيالت اعطايي ،ارزيابي ارزش روز اين
دارايي ها با توجه به اتفاقاتي كه در بازار رخ داده است ،بررسي ميزان تمركز تسهيالت اعطا شده در صنايع گوناگون و در
مناطق متفاوت ،بررسي امکان فروش اين داراييها از آن جمله هستند.
جهت كاهش ريسك نقدينگي بهطور معمول اگر بانك نتواند نيازهاي كوتاهمدت نقدينگي خود را از راه فروش
گواهي سپرده ()CDها تأمين كند ،بانك با وثيقهگذاشتن قسمتي از داراييهاي خود آنقدر منابع تجهيز ميكند تا بتواند
تعهدات خود را به موقع بپردازد .درباره ريسك عملياتي ،با استخدام كارمندان قابل اعتمادتر و با تجربهتر ميتوان آن را
كاهش داد و براي ريسك بازار در بانکداري سنتي ،از ابزارهاي مشتقه و مهندسي مالي استفاده ميشود (عقيليكرماني،
.)2832
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بين انواع ريسكهاي گفته شده ،ريسك بازار بهدليل آنكه به نسبت جديد است و شناخت آن به بعد از دهه  31ميالدي
و پس از تغييراتي همانند شناورساختن رژيمهاي نرخ ارز و كمرنگشدن نقش طال در جايگاه پشتوانه پول داخلي
كشورها در نظام اقتصاد بينالملل باز ميگردد ،اهميت بيشتري دارد .در دو دهه اخير ،عوامل ريسك بازار علت
ورشکستگي شركتها و بانكهاي بزرگي بوده است؛ براي مثال ميتوان به ورشکستگي اورنج كانتي ( Orange
( )Countyبهدليل نوسان نرخ بهره) ،بانك بارينگز (( )Baring's Bankبر اثر نوسان بازار سهام در ژاپن) ،ناتوست
( )Natwestو يوبياس (( )UBSبهسبب اشتباه در پيشبيني قيمتها و قيمتگذاري اختيار معامله) اشاره كرد؛
(حنيفي .)2831 ،بنابراين در دو دهه گذشته ،ريسك بازار بيش از ديگر انواع ريسك براي مديريت ريسك مورد توجه
قرار گرفته و براي كنترل آن در بانکداري ربوي و سامانه اقتصادي سرمايهداري ابزارهاي مهندسي مالي نوي ابداع شده
است .
بررسي روشهای مديريت ريسكهای معين
در قسمت قبل پروسه مديريت ريسك بهطور كلي مورد بررسي قرار گرفت .در اين قسمت مديريت برخي از
ريسكهاي خاص مورد تحليل قرار ميگيرد.
مديريت ريسك نرخ بهره
بانكها و بخشهاي مالي بايد سياستهاي مشخص و روشني را جهت كنترل ريسك نرخ بهره داشته باشند .اين
سياستها شامل تعريف مسئوليتها و ذيحسابها ،گزارشگيري مستمر و استفاده از ابزارها و تکنيكها جهت كنترل
ريسك نرخ بهره است .ريسك نرخ بهره براي هر يك از اجزاي دارايي و بدهي بانك بايد بر حسب تاريخ سررسيد،
بازپرداخت و ارزشگذاري مجدد معين شود .تکنيكهاي بسياري جهت سنجش ريسك نرخ بهره وجود دارد .مهمترين
آنها عبارتند از :تحليل شکاف ( ،)GAP Analysesآزمون شرايط بحران ) (StressTestingو روش شبيهسازي
) (Simulationكه مبتني بر روشها و پيشفرضهاي آماري و رياضي است .با استفاده از اين روش ميتوان وقايع
و رخدادهاي آينده مربوط به تغيير يك متغير را با استفاده از اطالعات گذشته پيشبيني كرد .بانكها همچنين بايد از
آزمون فشار يا بحران جهت بررسي اثر احتمالي تغيير نرخ بهره بر شيب منحني عايدي استفاده كنند (Khan , 2001:
.)& Ahmed
مديريت ريسك اعتباری
هر بخش مالي از جمله بانكها ميبايست تحت يك نظام كامل و جامع تشخيص اعتباري فعاليتهاي خود را انجام
دهند تا ميزان واقعي ريسك اعتباري مربوط به يك گيرنده تسهيالت و يا طرف تجاري خود را جهت جلوگيري از بد
گزيني ( )Adverse Selectionبه حداقل رسانند و بنابراين بانكها جهت تصديق اعتباري گيرنده تسهيالت و يا طرف
تجاري نياز به اطالعات زيادي دارند .نظام بانکي ميتواند با استفاده از روشهايي همچون تبديل به اوراق بهاداركردن داراييها
) (Securitizationمشتقات اعتباري ) ،(Credit Derivativesفروش بدهي و  ...ريسك اعتباري مربوط به سبد
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دارايي خود را كاهش دهد .بانكها بايد نظام قوي جهت ارزشگذاري وثيقهها و طبقهبندي ريسكهاي بالقوه مشتريان
خود داشته باشند .بانكها همچنين بايد نظام نرخگذاري ريسك داخلي جهت مديريت ريسك اعتباري داشته باشند .يك
چنين نظامي بايد قابليت رتبهبندي مشتريان را بر حسب درجه مشخصي از ريسك اعتباري داشته باشد (, 2001:34
.)Khan & Ahmed
مديريت ريسك عملياتي
با توجه به اينکه ريسك عملياتي ميتواند از قصور و عدم كارايي پرسنل و افراد ( ،)People Riskتکنولوژي
( )Technology Riskو روند كاري ) )Process Riskرخ دهد ،مديريت اين ريسك بسيار پيچيده است .مديران
ارشد بايد با استفاده از استراتژيها و سياستهاي ابالغي بهوسيله هيئت مديره به اجراي نظام مديريت ريسك عملياتي
بپردازند .با توجه به پيچيدهبودن ريسك عملياتي كميكردن اين ريسك كار دشواري است .در هر حال بانكها ميتوانند
برآوردي از ريسك عملياتي را با توجه به گزارشهاي حسابرسي ،گزارشهاي مديران ،برنامه كسب و كار ( Business
 )Planو  ...داشته باشند .با توجه به منابع گوناگون ريسك عملياتي ،راههاي گوناگوني براي كاهش و مديريت آن نيز
وجود دارد .يکي از منابع ريسك عمليات ي ،پرسنل و كاركنان بانك هستند .به همين علت يك سامانه اثربخش مديريت
و كنترل براي كاهش ريسك پرسنل الزم است .حسابرسان داخلي نقش مهمي را در كاهش اين نوع ريسك بازي
ميكنند (همان).
مديريت ريسك نقدينگي
بانكها بايد نظام سنجش و پايش جهت ارزيابي ورودي و خروجي نقدينگي در آينده داشته باشند بهطوري كه يکي از
مهم ترين اصول مديريت ريسك نقدينگي برآورد نيازهاي نقد بانك در آينده است .اين برآورد ميتواند بر مبناي سه
روش انجام گيرد:
 .2برآورد بر مبناي منابع و مصارف وجوه نقد؛
 .1برآورد بر مبناي ساختار داراييها و بدهيها و سرعت تبديل آنها به وجوه نقد؛
 .8برآورد بر مبناي شاخصهاي نقدينگي.
در صورت ارتباط بانك با فعاليتهاي بينالمللي و در نتيجه ارزهاي خارجي بايد يك نظام سنجش ،پايش و كنترل مربوط به
نقدينگي ارزهاي خارجي وجود داشته باشند (همان).
ابزارهای مهندسي مالي
ابزارهاي مهندسي مالي كه براي مديريت ريسك در نظام سرمايهداري طراحي شدهاند ،بهطور كلي به چهار دسته
ذيل تقسيم ميشوند.
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أ .ابزارهای مالكيت :ابزارهاي مالکيت نماينده مالکيت بخشي از يك سازمان و مربوط به حقوق صاحبان سهام است.
متداولترين نوع اين ابزارها سهام عادي شركتها است .در ضمن تمام قراردادها نيز در اين دسته قرار ميگيرند.
ب .ابزارهای بدهي :نشاندهنده وامي است كه صاحبان سازمان از اشخاص حقيقي يا حقوقي ميگيرند؛ همانند
وام هاي عادي و اوراق قرضه كه خود شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت (اوراق قرضه) و اوراق بهادار با درآمد متغير
(اوراق مشاركت) ميشود.
ج .ابزارهای مشتقه  :اين ابزارها بيشتر براي از بين بردن ريسك بازار طراحي شده اند و ارزش شان با استفاده از
ارزش ديگر اوراق بهادار در بازار ،مشتق مي شوند .اين ابزارها شامل قراردادهاي آتي ،پيمان آتي ـ در هر دو،
تحويل كا ال و پرداخت قيمت آن ،در آينده انجام مي گيرد و يگانه تفاوت آن ها در اين است كه پيمان آتي از راه
نهادهاي واسطه انجام مي گيرد؛ در حالي كه براي قرارداد آتي طرفين مستقيم با يك ديگر در ارتباط هستند (راعي
و سعيدي ،)2838 ،ـ قرارداد اختيار خريد و يا فروش در معامله ())Option Contracts (Call & Put Option
و قرارداد تاخت ـ در اين قرارداد مجموعهاي از جريانهاي نقدي با نرخ ثابت و مجموعهاي از جريانهاي نقدي با نرخ
شناور با يکديگر تاخت زده ميشوند (راعي و سعيدي )2838 ،ميباشد.
د .ابزارهای ترکيبي :تركيبي از موارد پيشگفته هستند كه ميتوان به اوراق قرضه قابل تبديل به سهام
(( )Convertible Bondتركيبي از ابزارهاي مالکيت و بدهي) و اختيار خريد سهام (( )Warrantتركيبي از
ابزارهاي بدهي و مشتقه) بهصورت مثالهايي از اين نوع ابزارها اشاره كرد (راعي و سعيدي.)2838 ،
بايد به اين نکته اشاره كرد افزون بر اينكه مديريت ريسك ،باعث ابداع ابزارهاي مهندسي مالي ميشود ،عدهاي از
صاحبنظران عملکرد فرآيند معرفي شده بهوسيله كين ( )Kane, 1981يعني ديالکتيك مقرراتي ( Regulation
 ،)Dialecticرا نيز در بازار سرمايه ،علت ابداعهاي ابزارهاي نو مهندسي مالي ميدانند (راعي و سعيدي .)2838 ،اين
فرآيند بدين صورت است كه تغييرات قوانين حاكم بر بازار سرمايه باعث ابداع و نوآوري در ابزارهاي مالي ميشود و از
سوي ديگر اين ابداعها باعث بياثر شدن و تضعيف مقررات پيشين ميشوند و قانونگذاران را به تجديد قوانين (Re-
 )Regulationوا ميدارند .اين قوانين جديد خود علت پديد آمدن ابزارهاي جديد ميشوند؛ بنابراين ،فرآيند نوآوري
ابزارهاي مهندسي مالي همواره وجود خواهد داشت.
با توجه به مطالب پيشين با وارد شدن قوانين اسالمي در عملکرد بانكها و بازارهاي مالي ،ابزارهاي مهندسي مالي نو
نيز بايد با اين چارچوب هماهنگ شود كه در نتيجه آن ،امکان ادامه چنين فرآيندي براساس ديالکتيك مقرراتي بهوجود
ميآيد بنابراين ،در بانکداري بدون ربا كه در ايران اجرا ميشود ،براي كاهش و مديريت ريسك بايد ابزارهاي مهندسي
مالي را در قالب عقدهاي اسالمي تعريف و اجرا كرد.
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مديريت ريسك در بانكداری بدون ربا
درباره بيشتر بودن ريسك در بانکداري بدون ربا از بانکداري ربوي دو ديدگاه متفاوت وجود دارد كه در ادامه به معرفي
آنها و ادله ميپردازيم.
برخي معتقدند :در بانکداري بدون ربا بهدليل اينكه متقاضيان وام در مقايسه با متقاضيان وام در بانکداري ربوي ،بايد
درباره نحوه هزينهكردن وام اطالعات بيشتري بدهند ،تا حدودي ريسك كاهش مييابد (وارن ادواردز ،)2831 ،به بيان
ديگر ،با كاهش عدم تقارن اطالعات ( )Asymmetric Informationدر بانکداري بدون ربا در مقايسه با
بانکداري ربوي ،ريسك ناشي از عدم اعتماد به عملکرد صحيح متقاضي وام و توانايي وي در بازپرداخت آن كمتر
ميشود.
همچنين در همين گروه عدهاي معتقدند در بانکداري بدون ربا بهدليل آنكه سپردهگذار به بانك وكالت ميدهد تا از
سوي وي با سرمايهگذاري در طرحهاي اقتصادي سودي براي وي كسب كند ،بنابراين ريسك عدم تحقّق سود مورد
انتظار به سپردهگذار باز ميگردد .بهعبارت ديگر ،بانكهاي بدون ربا بهدليل اينكه سودي از پيش تعيينشده ندارند ،در
صورت عدم تحقّق پيشبيني سود مورد انتظار ،به زيان بانك نيازي نيست و تمام زيان به سپردهگذار باز ميگردد؛
(مهدوينجمآبادي)2832 ،؛ اما در گروه دوم ،برخي معتقدند كه عدم وجود سود ثابت ،خود باعث پديدآمدن ريسکي
بهنام ريسك تجاري ( )Commercial Riskميشود و آن را اينگونه تعريف ميكنند كه بانكهاي بدون ربا به
دليل اينكه سود را از پيش تعيين نميكنند براي آنكه در رقابت با بانكهاي ربوي براي جذب سپردهگذار شکست
نخورند ،به تعيين سود عليالحساب بيشتري در مقايسه با بانكهاي ربوي مجبورند و در صورتي كه اين سود
عليالحساب بهدرستي تحقّق نيابد و كمتر باشد ،بانك زيان فراواني خواهد ديد (.)Khan & Ahmed, 2001
دليل ديگر اين گروه بر بيشتر بودن ريسك در بانکداري بدون ربا ،آزاد شدن هر چه بيشتر بازارهاي مالي جهان است؛
در نتيجه بانكهاي اسالمي و بدون ربا مجبور به ورود در اين بازارهايند؛ اما بهدليل جديد بودن اين سامانه در مقايسه با
سامانه ربوي به حفظ نقدينگي بيشتري نياز است كه خود باعث افزايش ريسك در بانكهاي بدون ربا ميشود
(.)Zaher & Hassan, 2001 Khan & Ahmed, 2001
نکته اصلي در هر دو ديدگاه وجود ريسك در بانکداري بدون ربا است و ديدگاه اول نيز كه بر كمتر بودن ريسك در
بانکداري بدون ربا معتقد است ،به اين امر كه در بانکداري بدون ربا نيز ريسك وجود دارد ،اذعان ميكند؛ از اينرو
بررسي مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا ضرورت دارد.
به دليل تحريم ربا و استفاده از عقدهاي اسالمي ،مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا در مقايسه با بانکداري سنتي
(غربي) متفاوت است كه عوامل آنها را ميتوان پيچيدهتر بودن اجراي روشهاي مشاركتي در سامانه بانکداري بدون
ربا ،تقبل سهمي از زيان در صورت مقصر نبودن شريك و عدم توانايي در كنترل كامل شريك بهدليل هزينههاي باال و
آزاد بودن شريك براي نحوه اجراي طرح دانست؛ اما تفاوت مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا با بانکداري سنتي
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بيشتر به مديريت ريسك بازار برميگردد و در بين سه نوع ديگر ريسك ،فقط درباره كاهش ريسك نقدينگي بايد به اين
نکته توجه داشت كه هنگام تأمين نقدينگي بايد از عقدهاي اسالمي استفاده شود.
حال كه اهميت بررسي مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا و تفاوت عمده آن با بانکداري سنتي مشخص شد ،به
ارائه روشهاي مديريت ريسك با تأكيد بر ريسك بازار ،در بانکداري بدون ربا براساس عقدهاي اسالمي و با توجه به
نحوه تقسيمبندي ابزارهاي مهندسي مالي ميپردازيم .اگرچه برخي از روشهايي كه در ادامه ذكر ميشوند ،هم اكنون
نيز در بانکداري بدون ربا استفاده ميشوند ،اما مسلماً تركيبي از اين روشها همواره ميتواند بهترين نوع مديريت ريسك
باشد؛ بنابراين ،اينجا تمام روشها توضيح داده خواهد شد.
أ .ابزارهای مالكيت :بين عقدهاي اسالمي و روشهاي مورد استفاده آنها براي مديريت ريسك ،روشهاي
سرمايهگذاري مستقيم و مشاركت بهدليل آنكه بانك و سهامداران آن را مالك بخشي از بنگاه اقتصادي ديگر معرفي
ميكند ،نوعي از ابزارهاي مالکيت هستند و ميتوان از آنها براي مديريت ريسك بهره برد.
روش سرمايهگذاري مستقيم به اين صورت است كه بانك با سرمايهگذاري مستقيم در يك طرح اقتصادي تمام
فعاليتهاي آن را بهعهده ميگيرد و بهعلت آنكه خود بانك مجري طرح است ،بسياري از ريسكهاي ناشي از عدم
تقارن اطالعات از بين ميرود .در عين حال ،ذكر اين نکته الزم است كه براي انجام اين روش ،به مدتزمان طوالني
نياز است؛ بنابراين ،چنين روشي براي كنترل ريسك منابع مالي بلندمدت قابليت استفاده دارد.
در روش مشاركت ،بانك با مشاركت در طرحهاي اقتصادي براساس يکي از روشهاي پذيرفتهشده بانکداري اسالمي
يعني مشاركت مدني ،حقوقي ،مضاربه ،مزارعه و مساقات ،قسمتي از سرمايه مورد نياز را تأمين ميكند و قسمت ديگر را
مجري يا مجريان طرح تأمين ميكنند .از آنجا كه خود مجريان نيز در سرمايهگذاري شريك هستند ،تا حدودي ريسك
عدم اجراي بهينه طرح بهوسيله مجريان بين بانك و مجريان طرح تقسيم ميشود؛ اما مشکلي كه در اين روش وجود
دارد ،همانند روش سرمايهگذاري مستقيم ،بلندمدت بودن اينگونه سرمايهگذاريها است.
ب .ابزارهای بدهي :بين عقدهاي اسالمي ،روشهاي فروش اقساطي (بيع مؤجل) و اجاره بهشرط تمليك بهسبب
آنكه بيانكننده استقراض بنگاههاي ديگر از بانك است ،جزو اين دسته از ابزارهاي مهندسي مالي هستند.
روش فروش اقساطي بهدليل آنكه بانك ميتواند با دريافت وثيقه ،ريسك عدم بازپرداخت اقساط را به گيرنده وام
منتقل كند ،ريسك و عدم اطمينان بسيار پاييني دارد؛ اما در اين روش ،بهسبب آنكه ميزان افزايش قيمت فروش
اقساطي به نوع كاال بستگي دارد ،در موارد گوناگون داراي نرخهاي متفاوت خواهد بود.
روش اجاره به شرط تمليك بهعلت در اختيار داشتن قسمتي از مالکيت كاال بهوسيله بانك تا سررسيد واپسين قسط
اجاره ،از نظر ريسك تا حدودي مشابه روش فروش اقساطي است .در روش اجاره بهشرط تمليك در صورتي كه قيمت
كاالي مورد معامله ،در زمان باقيمانده از معامله ،كاهش يابد ،امکان عدم بازپرداخت تمام اقساط اجاره از سوي گيرنده
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وام است .در واقع ريسك بازار كه نکته منفي در عقد اجاره به شرط تمليك معرفي شد ،در تمام عقدهاي پيشين نيز
وجود دارد؛ بنابراين ،ابزارهايي كه براي كنترل ريسك بازار معرفي ميشود ،اهميت بيشتري از ديگر ابزارها دارد و اين
ابزارها شامل ابزارهاي مشتقه ميشود كه براي كنترل اين ريسك مورد استفاده قرار ميگيرند.
ج) ابزارهای مشتقه :قولنامه و بيع بالوفا ( )Bai Bil_Wafaكه در فقه شيعه نوعي استفاده از خيار شرط است
ميتوانند بهصورت ابزارهاي مشتقه مورد استفاده قرار گيرند.
قولنامه ميتواند بهصورت جانشيني براي اختيار فروش استفاده شود .در قولنامه شخص خريدار با پرداخت بيعانه خريد
كااليي با قيمت از پيش تعيينشده را قرار ميگذارد؛ بنابراين ،فروشنده قول ميدهد كاالي موردنظر را با قيمت
تعيينشده در موعد مقرر تحويل دهد .اگر به هر دليلي خريدار از خريد منصرف شود (در اينجا بيشتر بهدليل كاهش
قيمت كاال و رسيدن قيمت آن به حدي كه خريد آن براي خريدار زياني بيش از بيعانه پرداختي داشته باشد) پول
پرداختي وي بابت بيعانه بهصورت خسارت به فروشنده تعلق ميگيرد.
بايد به اين نکته اشاره كرد كه قولنامه ميتواند بهصورت اختيار خريد نيز مورد استفاده قرار گيرد به اينصورت كه در
قولنامه شرط شود اگر فروشنده از فروش منصرف شود ،بايد خسارتي به خريدار بپردازد .بهتر است از بهكارگيري
همزمان قولنامه بهصورت اختيار خريد و فروش در معامله پرهيز شود بهدليل آنكه با چنين كاري ،در صورت افزايش يا
كاهش قيمت كاال در محدوده مشخص شده ،ديگر معامله انجام نخواهد پذيرفت و در نتيجه احتمال انجام نشدن معامله
بسيار افزايش مييابد.
روش ديگر كه از آن ميتوان بهصورت جانشين اختيار خريد استفاده كرد ،روش بيع بالوفا است .در اين روش ،فروشنده
كاالي خود را به قيمتي مشخص كه ميتواند كمتر از قيمت بازار باشد ،به خريدار ميفروشد و در قرارداد شرط ميگذارد
كه اگر در موعد تعيينشده مبلغي را كه بهصورت قيمت كاال بهوسيله خريدار به فروشنده پرداخت شده است بازپرداخت
كند ،اختيار فسخ معامله را داشته باشد؛ البته توجه به اين نکته كه در هر دو عقد پيشين مبلغهاي پرداختي بهصورت
قسمتي از قيمت كاال يا تمام بهاي آن است ضرورت دارد؛ بنابراين ،براي اجراي اختيار خريد يا فروش بايد اين مبالغ با
روش مناسب محاسبه شوند.
اينجا ذكر اين نکته الزم است كه بهدليل تحريم خريد و فروش دين ،خريد و فروش چنين ابزارهايي به افراد ثالث
ممکن نيست .اگرچه در چند سال اخير در بازار سهام مالزي با توجه به مطالعهاي كه در گروه مطالعات سرمايهگذاري
اسالمي ( )The Islamic Investment Study Groupانجام شده ،اختيار معامله سهام نيز خريد و فروش
ميشود (.)Obaidullah, 2002
د) ابزارهای ترکيبي :براي استفاده از چنين ابزارهايي بايد همانند روشهاي مورد استفاده در سامانه ربوي از تركيب
ابزارهاي پيشين بهويژه تركيب ابزارهاي مشتقه با ابزارهاي بدهي و ابزارهاي مالکيت استفاده كرد؛ بهطور مثال ميتوان
به قولنامه خريد سهام كه تركيبي از ابزارهاي مشتقه و ابزار مالکيت است نام برد.
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جدول شماره ( )2تقسيمبندي عقدهاي اسالمي براساس قابليت استفاده آنها در جايگاه ابزارهاي مهندسي مالي را نشان
ميدهد.
جدول شماره ( )2تقسيمبندي عقدهاي اسالمي براساس قابليت استفاده آنها در جايگاه ابزارهاي مهندسي مالي
نوع ابزارهای

نوع عقدهای

مهندسي مالي

اسالمي

سرمايهگذاري مستقيم
ابزارهاي مالکيت

کاربرد در مديريت ريسك

با سرمايهگذاري مستقيم ،ريسك اطالعات نامتقارن بين
مجري و سرمايهگذار كاهش مييابد.
با عقد مشاركت بانك ،ريسك عدم اجراي صحيح طرح و

مشاركت

به بازده رساندن آن را با مجري يا مجريان تقسيم
ميكند.

فروش اقساطي

بانك ميتواند براي تضمين انجام معامله وثيقهاي از
شخص دريافت كند.

ابزارهاي بدهي
اجاره بهشرط تمليك

بانك قسمتي از مالکيت كاالي مورد معامله را بهصورت
وثيقه در اختيار دارد.
با دريافت بيعانه بهوسيله فروشنده ،در صورتي كه خريدار

قولنامه

از معامله منصرف شود ،بيعانه بهصورت خسارت بهوسيلة
فروشنده تصاحب ميشود.

ابزارهاي مشتقه
فروشنده در صورت عدم تمايل به انجام معامله ميتواند
بيع بالوفا

مبلغ دريافتي را به خريدار بازپس دهد و معامله را فسخ
كند (خيار شرط).
فروشنده ،در صورت انصراف خريدار از خريد سهم با

ابزارهاي تركيبي

قولنامه خريد سهام

قيمت تعيينشده ،در موعد مقرر ميتواند مبلغ بيعانه را
بهصورت خسارت مالك شود.
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بررسي و تحليل انواع ريسك در نظام بانكداری بدون ربا ايران
همانطور كه در مقدمه ذكر شد نظام بانکداري اسالمي با دو نوع متفاوت از ريسك روبهرو است .نوع نخست شامل
ريسكهاي متداول كه نظام بانکداري متعارف نيز با آن روبهرو است و نوع دوم كه اختصاص به نظام مالي و بانکداري
اسالمي دارد و از قانونها و الزامهاي شرعي سرچشمه ميگيرد .افزون بر آن ،نظام بانکداري بدون رباي ايران با توجه
به ويژگيهاي ساختاري آن با يكسري از ريسكهاي ديگر نيز روبهرو است .در اين قسمت به بررسي و تحليل انواع
ريسك در نظام بانکداري بدون رباي ايران ميپردازيم:
 .1ريسك اعتباری:
اين ريسك به علت عدم اجراي به موقع و كامل تعهدها بهوسيله طرف مقابل قرارداد پديد ميآيد .به نظر ميرسد
نظام بانکداري بدون رباي ايران با دو نوع گوناگون از ريسك اعتباري روبهرو است .نخست؛ ريسك اعتباري براي
عقدهاي مبادلهاي كه به علت نااطميناني در پرداخت اصل و سود حاصل از دريافت تسهيالت بهطور كامل و در موعد
مقرر بهوسيله فرد متقاضي پديد ميآيد .دوم؛ ريسك اعتباري كه به علت مسئله اطالعات نامتقارن (Asymetric
) Informationدر عقدهاي مشاركتي فراهم ميآيد .به عبارت ديگر در اين عقدها ،بانك به علت عدم تمايز و
تشخيص ويژگيهاي اعتباري ،سوددهي طرح و فعاليت اقتصادي از يك سو و مشکلها و مسايل در مرحله اجرا و
بهرهبرداري طرح از سوي ديگر با ريسك ناشي از انتخاب بد ( )Adverse Selectionو مخاطره اخالقي
( )Moral Hazardروبهرو مي شود .به بيان ديگر با توجه به ويژگي اين نوع از عقدها (مشاركتي) بانك در زيان و
مخاطرههاي ناشي از فعاليتهاي اقتصادي با گيرنده تسهيالت سهيم بوده و همچنين تشخيص و ارزيابي ويژگيهاي
اعتباري گيرنده تسهيالت و فعاليت اقتصادي براي بانك مشکل است ،ريسك اعتباري اين عقدها در مقايسه با
عقدهاي مبادلهاي فروانتر است .شايد يکي از علل كمرنگشدن عقدهاي مشاركتي در بانکداري اسالمي و بانکداري
ايران فراوانبودن نسبي ريسك اعتباري اين عقدها باشد؛
 .2ريسك قيمت:
اين ريسك به علت نوسانها و تغييرهاي شديد قيمت داراييها و موجوديهاي نزد بانك پديد ميآيد .همانطور كه
در قسمت پيش ذكر شد يکي از روشهاي تخصيص منابع در نظام بانکداري بدون ربا ،تخصيص منابع از روش سلف
است .استفاده از اين روش بهويژه در شرايط عدم ثبات قيمت براي نظام بانکي ،ريسك قيمت را افزايش ميدهد.
براي درك بهتر فرض كنيد بانك كشاورزي  211واحد سيب را در ابتداي تابستان به قيمت  81واحد بهصورت سلف
از كشاورز خريداري كرده و كل مبلغ را پرداخت كرده است .بر طبق اين قرارداد كشاورز موظف است سيب را
سهماهه به بانك تحويل دهد .اكنون اگر هنگام تحويل سيب از سوي كشاورز (پس از سه ماه) قيمت سيب دچار
كاهش شديد شده و بهطور مثال به  81واحد برسد ،بانك دچار زيان ميشود.
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از سوي ديگر بر اثر تورم ،ارزش كاالها و داراييهايي كه بانك براساس فروش اقساطي در اختيار متقاضي قرار ميدهد،
كاهش مييابد .بهطور مثال فرض كنيد بانك صادرات جهت تامين مالي يك كارخانه ،لوازم و تجهيزات خاصي را به ارزش
صد واحد بهصورت فروش اقساطي در اختيار متقاضي قرار ميدهد و با فرض وجود تورم  21درصدي در اقتصاد ،ارزش
مطالبههاي دريافتي بانك صادرات  21واحدكاهش يافته و به نود واحد ميرسد؛
 .3ريسك عدم تعديل:
عدم تعديل نرخ سود در عقدهاي مبادلهاي مشکلهايي را براي نظام بانکداري بدون ربا پديد آورده و باعث ريسك
عدم تعديل ميشود .براي درك بهتر فرض كنيد بانك مسکن يك واحد مسکوني به ارزش  81واحد را طبق قرارداد
اجاره به شرط تمليك در اختيار متقاضي قرار ميدهد .مدت قرارداد  21ماهه و اجاره هر ماه  1واحد است .اكنون اگر
پس از مدتي بر اثر تورم و افزايش قيمت ،ارزش خانه افزايش يابد ،بانك نميتواند ميزان اجاره هر ماه را بر مبناي
نرخ تورم تعديل كرده و افزايش دهد .به عبارت ديگر بانك نميتواند براساس نرخگذاري اجاره بهصورت شناور و بر
مبناي تورم عين مستأجره را در اختيار مستأجر قرار دهد .زيرا براساس قانونهاي اسالمي و نظر فقيهان اجاره بها بايد
معين و مشخص باشد؛
 .4ريسك نقدينگي:
يکي از عاملهايي كه باعث افزايش ريسك نقدينگي ميشود ،ناتواني بانك در تأمين و كسب وجوه نقد با صرف
هزينه قابل قبول از راه استقراض است .با توجه به نهي ربا در قانونهاي اسالمي ،نظام بانکي بدون ربا اجازه استفاده
از استقراض وجوه نقد از راه بهره را ندارد .بنابراين ،بايد از روشهاي ديگر براي كسب نقدينگي استفاده كند .نظام
بانکي بدون رباي ايران نيز افزون بر مسئله پيشگفته با يكسري مشکلهاي ساختاري روبهرو است كه اين
مشکلها ريسك نقدينگي را افزايش ميدهد .يکي از مهمترين اين مشکلها فقدان بازارهاي پولي بين بانکي است؛
 .5ريسك عملياتي:
همانطور كه در قسمتهاي پيش ذكر شد ريسك عملياتي بهطور معمول از خطاي تکنولوژيکي ،انساني يا يك
اتفاق پديد ميآيد .نظام بانکي بدون رباي ايران نيز با توجه به ويژگيهاي خاص آن بهطور نسبي با ريسك عملياتي
فراواني روبهرو است .مهمترين عللي كه باعث افزايش اين ريسك در نظام بانکي بدون رباي ايران ميشود عبارت
است از:
 .2عدم تخصص كافي و آموزش مناسب كاركنان بانکي ايران در اجراي عقدهاي اسالمي؛
 .1عدم وجود نرمافزارهاي جامع حسابداري مطابق با قراردادهاي مالي اسالمي؛
 .8عدم وجود يك سامانه پايش ( )Monitoringو كنترل جامع براي نظارت بر قراردادهاي مـالي بـر مبنـاي
قانونهاي اسالمي و بهطور كلي بر كاركنان و نظام بانکي.
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 .6ريسك اعتماد:
يکي از مهمترين مسايلي كه نظام بانکي بدون رباي ايران با آن روبهرو است ،كاهش اعتماد سپردهگذاران و مردم به
نظام بانکي است .به عبارت ديگر عدم توانايي بانكهاي ايران در تنظيم قراردادهاي گوناگون مالي طبق قانونهاي
اسالمي باعث عدم اطمينان سپردهگذاران و مشتريان به نظام بانکي ميشود .به عبارت ديگر صوريشدن عقدها در
بانك هاي ايران باعث كاهش اطمينان مردم به نظام بانکي شده و اين مسئله خود باعث برداشت وجوه و سپردهها
بهوسيله سپردهگذاراني كه به قانونها و مقررات اسالمي پايبند هستند ،ميشود (.)Khan & Ahmed, 2001
 .7ريسك کاهش سپرده:
در نظام بانکداري بدون رباي ايران ،بانك در جايگاه وكيل ايفاي نقش ميكند .بدين صورت كه با دريافت حق وكالت از
طرف موكل (سپردهگذار) مديريت وجوه و سرمايه را به عهده ميگيرد .اكنون اگر بانك به علت ضعف مديريت و كاهش
كارايي نتواند وجوه را به درستي مديريت كرده و آنها را در فعاليتهاي پر سود به كار گيرد يا به بيان ديگر ،نقش وكيل
را به درستي ايفا نکند ،سپردهگذاران وجوه خود را از بانك خارج ميكنند .با حضور و ايجاد بانكهاي خصوصي در ايران
اين مسئله بسيار مشهود است .بهطوري كه به علت كاهش كارايي در بانكهاي دولتي ،سپردهگذاران وجوه و
سپردههاي خود را به بانكهاي خصوصي كه توانايي بهتري در مديريت وجوه دارند ،انتقال ميدهند .اين مسئله باعث
ريسك كاهش سپرده در بانكهاي دولتي ايران شده است.
 .8ريسك دولت:
سيطره دولت بر نظام اقتصادي ايران باعث كاهش كارايي اقتصاد از جمله نظام بانکي شده است .تسهيالت تکليفي و
دستوري و تعيين نرخ سود تسهيالت و سپردهها بهوسيله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در
بازار باعث افزايش ريسك نقدينگي و ريسك كاهش سپرده براي بانكهاي دولتي ايران شده است .همانطور كه
افزايش بدهي دولت به نظام بانکي نيز مشکلي مضاعف براي نظام بانکي ايران پديد آورده است.
مييابد.
پيشنهاد ابزارها و روشهای مديريت ريسك در نظام بانكداری بدون ربای ايران
در بررسي صورت گرفته در بخش پيشين مشخص شد كه برخي از ريسكها بين نظام بانکداري بدون رباي ايران و
نظام بانکي متداول مشترك هستند .بر همين اساس تکنيكهاي شناسايي و مديريت ريسك را ميتوان به دو گروه
تقسيم كرد .اول شامل تکنيكهايي كه با اصول اسالمي سازگاري داشته و قابليت اجرا در نظام بانکداري بدون رباي
ايران را دارند .دوم شامل روشهايي كه نياز به بازبيني و اصالح شرعي و فقهي دارند .در اين قسمت روشهاي كاهش
و مديريت ريسك كه از يكسو قابليت انطباق با قانونهاي اسالمي را دارند و از سوي ديگر قابل كاربرد در نظام بانکي
بدون رباي ايران هستند ،مورد بررسي قرار ميگيرد.
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 .1ذخيرههای زيان اعتباری ()Loan Loss Reserves
ذخيرههاي زيان اعتباري ،مقدار وجوهي است كه بانكها در ازاي زيان اعتباري قابل انتظار بهصورت ذخيره نگهداري
ميكنند .مقدار اين ذخيره به قابل اعتمادبودن روش محاسبه زيان اعتباري بهوسيله نظام بانکي بستگي دارد .بانكهاي
اسالمي ميتوانند بر مبناي روش مشاركت ذخيرههاي زيان اعتباري تشکيل دهند .بهطور مثال فرض كنيد يك بانك
اسالمي بر مبناي محاسبهها انتظار دارد 11واحد زيان اعتباري در طول يك دوره زماني مشخص (بهطور مثال يكساله)
داشته باشد .در اين حالت بانك اسالمي ميتواند بر مبناي عقد شركت به ميزان  11واحد يا بيشتر سهام به مشتريان
بفروشد ( .)Khan and Ahmed, 2001نظام بانکي ايران نيز ميتواند از اين ذخيرهها براي مديريت ريسك
اعتباري استفاده كند .به عبارت ديگر بانكها ميتوانند با تشکيل صندوق ذخيره اعتباري به ميزان زيان اعتباري
پيشبيني شده ،به فروش سهام بر مبناي عقد شركت اقدام كنند .بديهي است در اين حالت سود و زيان احتمالي به
تناسب سرمايه سهامداران بين آنها تقسيم ميشود.
 .2رهن (وثيقه) و ضمانت
اگر در قرارداد قرض شرط شود كه قرضگيرنده چيزي را نزد قرضدهنده رهن (گرو) بگذارد يا فردي را به عنوان
ضامن يا كفيل معرفي كند ،چنين شرطي هر چند به مصلحت قرضدهنده است اما ربا و حرام نيست (موسويان.)2838 ،
رهن و ضمانت دو ابزار مهم تأميني در برابر زيان اعتباري در شريعت اسالم است .ايندو ابزار در حال حاضر نيز در نظام
بانکي ايران بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد.
 .3تبديل عقد مضاربه به جعاله
عقد مضاربه را ميتوان بهصورت جعاله منعقد ساخت .به اين صورت كه مالك به عامل بگويد اگر با اين مال تجارت
كني و سودي به دست آوري (بهطور مثال) نصف سود مال تو است .در اين صورت جعاله فايده مضاربه را ميدهد و نياز
نيست شرايط مضاربه رعايت شود (موسويخميني2128 ،؛ موسويان .)2838 ،با تبديل عقد مضاربه به جعاله ريسك
اعتبار ناشي از اطالعات نامتقارن براي عقد مضاربه بسيار كاهش مييابد .بانكهاي ايران ميتوانند از اين روش براي
مواقعي كه ريسك اعتباري طرح فراوان بوده يا نظارت بر طرح مشکل باشد ،عقد مضاربه را به جعاله تبديل كنند .در
اين حالت (در عقد جعاله) عامل ،ضامن سرمايه است.
 .4کاربردهای قرارداد صلح در کاهش و مديريت ريسك
صلح در اصطالح شرعي ،قراردادي است كه به سبب آن انسان با ديگري سازش ميكند كه مقداري از مال يا منفعت
مال خود را ملك وي كند يا از حق خود بگذرد ،خواه اين سازش در برابر عوض يا بدون عوض باشد (مراجع عظام
تقليد 2838 ،؛ موسويان )2838 ،قرارداد صلح در كاهش و مديريت ريسك در نظام بانکداري غيرربوي بسيار كاربرد
دارد .در اين قسمت فقط به دو كاربرد آن اشاره ميشود:
أ .در مواردي كه قرارداد ،عقدها يا ايقاعي جايز است و طرفين ميخواهند الزم باشد ،ميتوانند مفاد آن قـرارداد
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را از راه صلح انشا كنند (موسويان .)2838 ،با استفاده از اين روش ميتوان ريسك جايزبودن قـرارداد جعالـه
(كه در قسمت پيشين شرح داده شد) را كاهش داد؛
ب .در مواردي كه به جهت نبودن يکي از شرايط خاص ،قراردادهاي معين باطل ميشود ،ميتوان مفاد آن را به
قرارداد صلح انشاء كرد .بهطور مثال ،ميتوان بيع سلف قبل از سررسيد را به قرارداد صلح انشا كرد( .همان)
بانكها ميتوانند با استفاده از اين عقد ريسك قيمت ناشي از قرارداد سلف را به حداقل رسانده و كااليي را
كه به سلف خريدهاند ،پيش از سررسيد به فروش رسانند.
با توجه به موارد باال كاربردهاي قرارداد صلح در كاهش و مديريت انواع ريسك در نظام بانکداري بدون رباي ايران
مشخص شد.
 .5قرادداد دو گامي ()Two-Step Contract
در قسمتهاي پيشين ذكر شد كه يکي از ريسكهايي كه بانکداري بدون رباي ايران با آن روبهرو است ،ريسك عدم
تعديل است .با استفاده از قرارداد دو گامي تا حدودي ميتوان اين ريسك را كاهش داد .براي درك بهتر فرض كنيد
بانك تجارت مقداري تجهيزات و ماشينآالت را بر مبناي فروش اقساطي يکساله به يك مشتري واگذارده است .اكنون
اگر در طي اين يکسال نرخ تورم  1درصد افزايش يابد (با توجه به عدم تعديل نرخ سود در قرارداد فروش اقساطي)
ارزش مطالبههاي قابل دريافت بانك  1درصد كاهش مييابد .با استفاده از قرارداد دو گامي ميتوان اين ريسك را
مديريت كرد .در قرارداد دو گامي بانك با دو قرارداد فروش اقساطي روبهرو است:
 .2در جايگاه عرضهكننده در برابر مشتري؛
 .1در جايگاه خريدار در برابر عرضهكننده واقعي (.)Khan and Ahmed, 2001

نمودار پيشگفته سازوكار قرارداد دو گامي را بهطور مثال بانك تجارت نشان ميدهد .با توجه به نمودار مشخص است
كه در گام نخست بانك تجارت در جايگاه عرضهكننده تجهيزات بر مبناي قرارداد فروش اقساطي در برابر مشتري
مطرح است .ارزش كلي قرارداد برابر ارزش تجهيزات بههمراه  8درصد سود است .از طرف ديگر ،بانك تجارت در
جايگاه خريدار تجهيزات در برابر عرضهكننده واقعي بر مبناي فروش اقساطي وارد معامله ميشود .در اين مورد ارزش
كلي قرارداد برابر ارزش تجهيزات به همراه يك درصد سود است .با توجه به سازوكار قرارداد دو گامي مشخص است كه
افزايش تورم  1درصدي ،ارزش مطالبههاي قابل دريافت را  1درصد كاهش ميدهد و همزمان ارزش بدهيهاي قابل
پرداخت را نيز  1درصد افزايش ميدهد .روش دو گامي براي قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و سلف نيز كاربرد دارد.
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 .6بيع العربون
بيع العربون به معناي اين است كه مشتري ،كااليي را ميخرد و مبلغ اندكي به فروشنده ميپردازد .اگر مشتري بيع را
نهايي كرد ،مبلغ پرداختي جزيي از ثمن واقع ميشود و اگر نهايي نکرد ،مبلغ پرداختي بهصورت هبه به فروشنده تعلق
ميگيرد .در واقع مشتري فقط خيار دارد .در قسمتهاي پيشين ذكر شد كه بر مبناي قرارداد مشاركت حقوقي ،بانكها
ميتوانند به خريد سهام بپردازند .يکي از ريسكهايي كه خريد سهام براي بانكها پديد ميآورد ،ريسك كاهش قيمت
سهام است .نظام بانکداري بدون رباي ايران ميتواند از بيع العربون براي كاهش اين ريسك استفاده كند .در اين
صورت بانك مبلغي بهصورت پيش پرداخت براي خريد سهام ميپردازد .اگر در آينده قيمت سهام مطابق پيشبيني و
خواست بانك باشد ،اين مبلغ بهصورت قسمتي از قيمت سهام ميشود و در غير اين صورت و انصراف بانك از خريد
سهام ،مبلغ پيش پرداخت بهصورت هبه به فروشنده تعلق ميگيرد.
 .7تبديل به اوراق بهادار کردن داراييها )(Securitization
تبديل به اوراق بهادار كردن داراييها شيوهاي است براي افزايش وجوه جديد و كاهش ريسكهايي كه بانك با آن
روبهرو است .در اين روش بانكها داراييهاي داراي بازدهي و عايدي را در يك گروه قرار داده و به پشتوانه اين
داراييها اوراق بهادار در بازار ميفروشند .بنابراين داراييهاي غيرنقد به اوراق بهادار با پشتوانه دارايي كه قابل خريد و
فروش هستند ،تبديل ميشود (.)Mishkin, 2004
نتيجهگيری
با توجه به اهميت مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا ،نوآوري و پديدآوردن ابزارهاي مهندسي مالي براساس
چارچوب قوانين اسالمي جهت مديريت ريسك بسيار ضرورت دارد؛ اما متأسفانه فقط در سالهاي نخستين تشکيل
بانکداري بدون ربا در ايران به چنين امري توجه شد و پس از آن توجه به اين امر بسيار كمرنگ شد.

در اين مقاله ،سعي شد عقدهاي اسالمي كه قابليت تقسيمبندي براساس ابزارهاي مهندسي مالي را دارند و
نحوه اجراي مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا اشاره شود و در ادامه مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا
و بررسي و تحليل انواع ريسك در نظام بانکداري بدون ربا بيان شد و سرانجام چند روش ،پيشنهاد و ايزارهاي
كاربردي سازگار با اصول و مباني اسالمي جهت مديريت انواع ريسك ارائه شد.
.براي رسيدن به مديريت ريسك موفق نخست بايد ابزارهاي مناسب را در جهت مديريت ريسك در بانکداري بدون
ربا مورد استفاده قرارداد تا با بهكارگيري و اجراييكردن اين ابزارها براساس فرآيند ديالکتيك مقرراتي ميتوان انتظار
تصحيح و حتي ابداع ابزارهاي نو مهندسي مالي در چارچوب قوانين اسالمي و بانکداري بدون ربا را داشت؛ از اينرو گام
نخست در جهت مديريت ريسك در بانکداري بدون ربا استفاده از ابزارهاي مهندسي مالي ارائهشده در اين مقاله
ميتواند باشد.
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راهکارها و پيشنهادهاي ذيل نيز مي تواند به حل مشکل هاي ناشي از وجود انواع ريسك در نظام بانکداري بدون
رباي كشور كمك شايان بکند:
 .2بازنگري قانون عمليات بانکي بدون ربا بهويژه در جذب و تخصيص وجوه؛
 .1بازنگري در الگوي عملياتي نظام بانکي؛
 .8پديدآوردن بازارهاي پولي بين بانکي بر مبناي قانونهاي اسالمي؛
 .1تشکيل بازارهاي ثانويه پويا و فعال با ويژگيهاي اسالمي؛
 .1پديدآوردن رويه مشترك و استاندارد حسابداري بر مبناي روشهاي قراردادهاي مالي اسالمي؛
 .8پديدآوردن نظام سنجش ،پايش و كنترل انواع ريسك در نظام بانکداري بدون رباي ايران؛
 .3پديدآوردن نظام كاراي سنجش و رتبهبندي اعتباري؛
 .3آموزش كاركنان بانکي با قانونهاي روشهاي تأمين مالي اسالمي؛
 .1پديدآوردن سامانه بانکداري الکترونيکي با توجه به ويژگيهاي تأمين مالي اسالمي.
اميد است با انجام و اجراي اين پيشنهادها و بسياري از نظرهاي متخصصان حوزه ،دانشگاه و كارشناسان بانکي ،نظام
كنوني بانکداري بدون رباي ايران به نظامي پويا ،كارا و مطلوب تبديل شده و متناسب با اين نظام ،نظام مديريت
ريسك كارامد شکل گيرد.
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