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  پولی و بانکیپژوهشکده 

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

  10 میدان آرژانتین، ابتداي بزرگراه آفریقا، روبروي پارکینگ بیهقی، پالكتهران: 

  15875-7949: صندوق پستی  1514947111: کدپستی

www.mbri.ac.ir 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 قاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشـکده پـولی و   دیدگاه و نظرات ارائه شده در این م

  کند.بانکی را منعکس نمی

   باشـد، لـیکن اسـتفاده از    کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بـانکی مـی

 نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.
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  : اسالمی هاي بانک در ریسک مدیریت

  اسالمی بانکداري زمستانه مدرسه روز دومین گزارش

  1391بهمن  15نبه یکشزمان: 

  دکتر هیلمون اظهار (استاد موسسه آموزش و تحقیقات اسالمی؛ وابسته به بانک توسعه اسالمی) مدرس:

  رسول خوانساريتهیه و تنظیم: 

  مقدمه

و تدریس دکتر » یهاي اسالم مدیریت ریسک در بانک«دومین روز مدرسه بانکداري اسالمی با موضوع 
) برگزار گردید. ایشان پس از پرداختن به IRTI( 1هیلمون اظهار، استاد مرکز تحقیقات و آموزش اسالمی

هاي موجود در صنعت بانکداري اسالمی و  برخی موضوعات کلی در زمینه بانکداري اسالمی، انواع ریسک
مشروحی از  ادامهتشریح کردند. در  تفاوت مدیریت ریسک در بانکداري متعارف و بانکداري اسالمی را

  مطالب بیان شده در این کارگاه ارائه شده است.

  

  رشد صنعت بانکداري اسالمی و تأثیر آن بر مدیریت ریسک

درصد  50صنعت بانکداري اسالمی در چند سال گذشته رشد دو رقمی را تجربه کرده است. این صنعت 
بینی  پیشطور که در شکل زیر نشان داده شده است،  همان. تر از کل صنعت بانکداري رشد داشته است سریع

 2به حدود  2014درصدي تا سال  17هاي صنعت بانکداري اسالمی با نرخ متوسط رشد  شود دارایی می
  .تریلیون دالر برسد (همان)

                                                             
1. Islamic Research and Training Institute 
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  را در سه حوزه به اجرا درآورند:هاي تحول  رشد فزاینده این صنعت موجب شده مؤسسات گوناگون برنامه

سازي سرمایه، مدیریت یکپارچه ترازنامه و مدیریت  تحول قانونی: شامل ریسک تطابق، بهینه -1
 نقدینگی

هاي ریسک خاص هر  ها، مدل تحول ریسک: شامل حاکمیت شریعت، چارچوب مدیریت واحد داده -2
 گذاري انتقال وجوه. بخش و قیمت

ها و توانمندي  سازي کانال محور، یکپارچه ل عملیاتی مشتريتحول بانکداري خرد: تقویت مد -3
 فناورانه.

  

هاي  دارایی
بانکداري اسالمی 

دا 2011  

جنوب  آسیاي
 شرقی

کشورهاي حوزه 
 خلیج فارس

هاي  دارایی سایر نقاط جهان
بانکداري اسالمی 

2014 

1334 
89 

131 

257 1811 
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اندازه دهد. در این شکل،  را نشان میهاي بانکی و سهم بانکداري اسالمی  درصد نفوذ داراییباال شکل 

بیست بانک بزرگ اسالمی . است 2011هاي بانکداري اسالمی در سال  دهنده اندازه نسبی دارایی ها نشان دایره
هاي بانکداري اسالمی را در اختیار دارند که این بیست بانک در هفت کشور  درصد از کل دارایی 55حدود 

  . این مطلب در شکل زیر نشان داده شده است.یعنی کشورهاي حوزه خلیج فارس، مالزي و ترکیه قرار دارند

سهم بانکداري 
اسالمی از کل 

)2011ها ( دارایی  

هاي بانکی  درصد نفوذ دارایی
 (نسبت به تولید ناخالص داخلی)
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رو  انگیزي روبه صنعت نوپاي دیگر، صنعت بانکداري اسالمی نیز با مسائل و موضوعات چالش همانند هر

تنها مانعی براي  نه IFSBو  AAOIFIهاي نهادهایی مانند  است. عدم وجود هماهنگی جهانی علیرغم تالش
  آورده است.هایی را نیز براي مدیریت ریسک پدید  المللی بانکداري اسالمی است، بلکه چالش توسعه بین

  

  مدیریت ریسک و تطابق با شریعت

هاي متعارف است، یک  هاي اسالمی شبیه به بانک گرچه در بیشتر موارد، کارویژه مدیریت ریسک در بانک
هاي  هاي اسالمی وجود دارد و آن ریسک تطابق با شریعت است. براي بانک ریسک مهم اضافی نیز در بانک

هاي آنها در خصوص اعتبار شرعی بانک  بال اعالم عمومی نگرانیاسالمی، خطر اینکه یک رقیب به دن

(میلیارد دالر) 2011ها در سال  کل دارایی  

هاي اسالمی دهی بانک سط نرخ واممتو  

)2008-2011متوسط بازده حقوق صاحبان سهام (  

هاي متعارف دهی بانک وام متوسط نرخ  

درصد 6/11  

درصد 3/15  

میلیارد دالر 17  

میلیارد دالر 65  

درصد 2/16  

درصد 9/13  

 کشور

 نرخ رشد  (سه سال)
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هاي کسب  هاي فقهی براي تطبیق فعالیت هاي اسالمی داراي کمیته آور است. بانک اسالمی باشند، بسیار زیان
  و کار بانک با شریعت و پیروي از تفاسیر کمیته درباره قواعد اسالمی هستند.

  

  اصول قراردادهاي مالی اسالمی آشنایی با قراردادهاي غیرشرعی و

  قراردادهاي غیرشرعی

  توان به سه دسته تقسیم کرد: به طور کلی قراردادها و معامالت را می

قراردادهاي صحیح؛ یعنی معامله صحیح است و درنتیجه داراي آثار و احکام خودش است. معامله  -1
شته باشد و عالوه بر این گویند که تمام شرایط عمومی در آن وجود دا اي می صحیح به معامله

 شرایط اختصاصی را هم داشته باشد.

قراردادهاي باطل: یعنی ممکن است معامله اي که تشکیل شده باطل باشد یا به عبارت دیگر تشکیل  -2
نشده باشد و تمام یا بعضی از شرایط اساسی یا اختصاصی صحت معامله را ندارد. معامله باطل هیچ 

 نیست.اثري ندارد و قابل استناد 

قرارداد غیرنافذ: معامله ممکن است غیر نافذ باشد، یعنی در وضعیتی قرار داشته باشد که معامله نه  -3
صحیح است نه باطل. در زمانی که بعضی از شرایط عمومی یا اختصاصی صحت معامله وجود 

 شود. نداشته باشد. مانند اجاره که اگر مدت آن معین نباشد، غیرنافذ می
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  دهاي مالی اسالمیاصول قراردا

  کنند:  اصول قراردادهاي مالی اسالمی را به دو دسته کلی تقسیم می

 شرایط عمومی و شرایط اساسی صحت معامالت -1

 شرایط اختصاصی -2

  شروط اصلی صحت قراردادها عبارتند از:

  شروط وجود (برقراري) قراردادها -الف

  وجود طرفین قرارداد -1
 موضوع معین مورد معامله -2

   ایجاب و قبول -3

  شروط اعتبار قراردادها -ب

  قصد طرفین و رضاي آنها -1
 صحیح بودن قراردادها مگر اثبات خالف آن -2

 عدم مخالفت با اهداف شریعت مقدس اسالم -3

 عدم وجود ربا، غرر، ضرر و ضرار و اکل مال به باطل -4

ربا به دو نوع : تحریم ربا در قران جزو مسلمات تمام فرق و مذاهب اسالمی و کسی در آن تردید ندارد. نکته
رباي معاملی شود.  اي است که در قرارداد قرض شرط می شود. رباي قرضی، زیاده قرضی و معاملی تقسیم می

آن است که یکی از دو کاالي مثل هم، با زیاده عینی به مثل دیگر فروخته شود، مانند فروختن یک کیلو گندم 
   به دو کیلو گندم.
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، آن گروه از معامالت را که در اثر خدعه، غفلت و  »بی عن بیع الغررنهی الن«: بر اساس حدیث نبوي نکته
کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض  جهالت و یا هر عامل دیگري صفت غرري پیدا می

دهند، از دایره قراردادهاي مجاز خارج و محکوم به فساد است. غرر یک معامله با  هالکت و نابودي قرار می
  بندي و غیره. وع صفر است که در آن عدم اطمینان کامل وجود دارد. مانند فروش حیوان گمشده، شرطمجم

  توان معامالت را به سه دسته تقسیم کرد: از یک دیدگاه می

کند که طرف دیگر ضرر کند. در واقع  : یک طرف تنها در صورتی سود می2معامالت با مجموع صفر -1
 ر قرار دارد.منافع دو طرف در تضاد با یکدیگ

 
کند که دیگران هم سود کنند. در این  : یک طرف در صورتی سود می3معامالت با مجموع مثبت -2

 حالت منافع در راستاي هم قرار دارند. نمونه این حالت، قرارداد مشارکت است.

  
                                                             
2. Zero-sum 
3. Positive-sum 
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تواند تسهیم شود یا متعلق به یک طرف باشد. در معامالت  می معامالت ترکیبی: در این حالت سود -3

 ترکیبی امکان تضاد منافع یا سازگاري منافع وجود دارد. 

 

 بندي قراردادهاي مالی اسالمی ستهد

  توان آن را به صورت زیر در نظر گرفت: در یک نگاه کلی به ترازنامه یک بانک اسالمی، می

  نه ترازنامه بانک اسالمینمو

  هاي دیداري  سپرده  مرابحه

  گذاري هاي سرمایه سپرده  سلف

  وجوه اسالمی  اجاره

    استصناع

    مضاربه

    مشارکت

  

  توان در قالب موارد ذیل طراحی کرد: برخی از انواع قراردادهاي مالی اسالمی را می
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گذاري)، تجهیز  تأمین مالی بلندمدت (سرمایه مدت (مدیریت نقدینگی) و : تأمین مالی کوتاهسمت بدهی -1
  منابع بانکی 

  
  ) یا بدون تسهیم سود و زیانP&LS: قراردادهاي با تسهیم سود و زیان (سمت دارایی -2

توان بر اساس نیازهاي مالی (مانند بیمه، مدیریت دارایی و  قراردادهاي تسهیم سود و زیان را می -
 به انواع مختلف تقسیم کرد. غیره)

 
 کند. مدت را فراهم نمی قراردادهاي بدون تسهیم سود و زیان، امکان تأمین مالی بلندمدت یا کوتاه -
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گیرنده  باالتري به وام تواند یک دارایی واقعی را بخرد و آن را به قیمت دهنده می : وامتأمین مالی دارایی -3 
  به صورت اقساطی بفروشد (فروش اقساطی).

  شود. دهنده در قرارداد به عنوان شریک سهیم می وامتأمین مالی مشارکتی:  -4

دهنده مالک یک دارایی است و آن را به صورت اجاره به شرط تملیک در ازاي  وامتأمین مالی با اجاره:  -5
  کند. نده به وي واگذار میگیر بها توسط وام پرداخت اجاره

  

توانیم آنها را با قراردادهاي متداول در  براي آنکه درك بهتري از قراردادهاي مالی اسالمی داشته باشیم، می
  مالی متعارف به صورت ذیل مقایسه کرد. 
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  مدیریت ریسک در بانکداري اسالمی

  اند. سالمی از جهت درجه جذب زیان و ثبات با یکدیگر مقایسه شدهدر نمودار زیر قراردادهاي مالی ا
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هاي بازده باالتر و  اند، بدین معنی که براي ارائه نرخ مواجه 4جایی تجاري هاي اسالمی با ریسک جابه بانک
جایی تجاري،  ریسک جابه پرداخت کامل در سررسید به منظور تداوم تأمین مالی تحت فشار قرار دارند.

  گذاران تحمل نشود. ها توسط سپرده شود تا همه ریسک مقدار ریسکی است که به سهامداران منتقل می

گذاري  هاي سرمایه حقوق دارندگان حساب
  تسهیم سود

  
  حقوق سهامداران

 هاي بهره رایج  کسب بازده مطابق با نرخ
 هاي الزم) در بازار (پس از اعمال تعدیل

 کنترل عدم حق  

   هاي الزم) سود تقسیمی (پس از اعمال تعدیل 

 حق کنترل  

  

جایی تجاري)  به منظور کاهش اثرات نامطلوب هموارسازي سود، بر بازده سهامداران (کاهش ریسک جابه
  شود: دو نوع ذخیره، در نظر گرفته می

ارداد مرابحه، از : مبلغی است که پیش از تخصیص سهم عامل در قرPER(5سازي سود ( ذخیره معادل -1
گذاري و سهامداران هموار  شود تا سود پرداختی به دارندگان حساب سرمایه سود ناخالص کنار گذاشته می

  (متعادل) شود.

: مبلغی است که پس از تخصیص سهم عامل، از سود دارندگان IRR(6گذاري ( ذخیره ریسک سرمایه -2
گذاري تسهیم  هاي سرمایه هاي تأمین شده با حساب گذاري هاي آتی سرمایه شود تا زیان حساب کاسته می

  سود را پوشش دهد.

  توان نسبت سرمایه را نیز متناسب با آن محاسبه نمود: با توجه به در نظر گرفتن ذخایر فوق، می

                                                             
4. Displaced Commercial Risk 

5. Profit Equalization Reserve  

6. Investment Risk Reserve 
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 سرمایه واجد شرایط
 = نسبت سرمایه

RWAT + OR - RWA PSIAr – (1- α) RWA PSIAunr –  α RWA 
PERIRRPSIAunr 

  

RWAT :هاي موزون شده به ریسک مجموع دارایی  

ORریسک عملیاتی :  

RWA PSIArگذاري تسهیم  هاي سرمایه هاي موزون شده به ریسک و تأمین مالی شده با حساب : دارایی
  سود محدود

RWA PSIAunrگذاري تسهیم  هاي سرمایه هاي موزون شده به ریسک و تأمین مالی شده با حساب : دارایی
  سود نامحدود

RWA PERIRRPSIAunrسازي سود و  هاي موزون شده به ریسک و تأمین مالی شده با ذخیره معادل : دارایی
  گذاري تسهیم سود نامحدود هاي سرمایه گذاري در حساب ذخیره ریسک سرمایه

αگذاري تسهیم سود نامحدود هاي سرمایه هاي تأمین مالی شده با حساب : درصد دارایی  

  

  

  

  ردادهاي اسالمیهاي قرا بررسی ریسک
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  مرابحه

مرابحه قراردادي است که در آن، فروشنده قیمت تمام شده کاال (قیمت خرید و هزینه مربوطه) را به اطالع 
کند. قرارداد مرابحه (خرید و بازفروش)  رساند و سپس تقاضاي مبلغ یا درصدي به عنوان سود می مشتري می

  داراي سه رکن است: 

 خریدار/واردکننده -1

 /صادرکنندهفروشنده -2

 بانک -3

بانک با خرید کاالي مورد نظر و فروش اقساطی آن به خریدار با قیمت باالتر (که از قبل مشخص است)، 
دهد. ریسک اصلی در این قرارداد آن است که بانک باید در مقطعی از زمان، کاال را  تأمین مالی را انجام می

  ارتند از:ترین عوامل ریسک در این قرارداد عب داشته باشد. مهم

 ساختار قرارداد: با یا بدون تعهد مشتري به پرداخت، با یا بدون انتصاب مشتري -1

 اجراي تعهد مشتري -2

 تمهیدات کاهش ریسک (وثیقه، ضامن و غیره) -3
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  هاي قرارداد مرابحه تبیین شده است. در جدول ذیل انواع ریسک

  لیاتیریسک عم  ریسک بازار  ریسک اعتباري

  مشتري قادر به
پرداخت اقساط 
ماهانه در موعد مقرر 

  نباشد.

  آور: مرابحه غیرالزام - 

  ریسک قیمت: تا پیش از فروش و تحویل کاال
به مشتري، بانک با ریسک نوسان قیمت 

 رو است. روبه

 آور: مرابحه الزام - 

  ریسک قیمت تنها در صورتی وجود دارد که
مل نکند و مشتري به تعهد خود براي خرید ع

در نتیجه بانک نتواند کاال را قیمتی کمتر از 
  هزینه تمام شده، به شخص دیگري بفروشد.

  ریسک تأمین موجودي کاال: هنگامی
اي استفاده  کننده که مشتري از تأمین

شناسد، ممکن  کند که بانک آن را نمی
است از جهت تحویل کاال، کیفیت 

 رو شود. دارایی و غیره با ریسک روبه

 تصاب مشتري (یا نماینده وي) به ان
عنوان عامل ممکن است موجب بروز 

  تضاد منافع شود.

    ریسک نرخ بازده: مرابحه بلندمدت با نرخ
ثابت، در معرض خطر افزایش نرخ بازده بازار 
و در نتیجه افزایش انتظار دارنده حساب براي 

  کسب بازده متناسب با بازار است.

  

  فسل -مدت تأمین مالی کوتاه

فروش است و در فقه عبارت است از فروختن مالی مضبوط  سلم در عربی و سلف در فارسی به معنی پیش
شود، در برابر بهاي معلوم که در زمان بستن قرارداد یکجا پرداخت  که تا مدتی معلوم بر ذمه گرفته می

  شود. قرارداد سلف داراي دو رکن است: می

 بانک به عنوان خریدار -1

  عنوان فروشنده گیرنده به وام -2

شود. کاال باید در تاریخ  در قرارداد سلف، براي خرید یک کاالي معین با قیمت از پیش تعیین شده توافق می
  معینی در آینده تحویل داده شود. ریسک قرارداد سلف به موارد ذیل بستگی دارد:
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 نقش بانک -1

 وجود قرارداد موازي (سلف موازي) -2

 استانداردسازي دارایی پایه -3

 

  ریسک عملیاتی  ریسک بازار  ریسک اعتباري

  ریسک تسویه/تحویل: پس از انجام
پرداخت، کاالي خریداري شده طبق 

ریزي انجام شده پس توسط  برنامه
  فروشنده یا مشتري تحویل داده نشود.

  اگر قیمت خرید ثابت باشد، بانک با
  رو است. ریسک قیمت کاال روبه

  ریسک کیفیت: تحویل کاالي
وسط طرف مقابل نامرغوب ت

 قرارداد سلف.

  

    :نکول در سلف موازي 

  ریسک جایگزینی کاال: بانک باید
براي عمل به تعهد خود در سلف 
موازي، کاال را از بازار خریداري کند 
(و ممکن است قیمت بازار بیشتر از 
قیمت ثبیت شده در سلف موازي 

  باشد).

ریسک حوادث: به دلیل وقوع 
ممکن حوادث و بالیاي طبیعی 
  است کاال تحویل داده نشود.

  

رسد. به این  : در سلف موازي، به موازات قرارداد سلف اولیه، یک قرارداد سلف ثانویه نیز به امضا مینکته
گیرد و یک  ترتیب که خریدار در قرارداد سلف اولیه، در موضع فروشنده در قرارداد سلف ثانویه قرار می

معامله نخست و خریدار ثانویه که جهت خرید همان کاال وارد قرارداد  قرارداد سلف موازي بین خریدار در
  رسد. شده است، به امضا می

  

  به شرط تملیک اجاره -أمین مالی بلندمدتت
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شود. به دلیل اینکه ماهیت  اجاره قراردادي است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می
ماند و این امر  وار است، بانک تا سررسید مالک دارایی باقی میقرارداد بر مبناي یک دارایی واقعی است

شود. بانک از طریق مسئولیت خود در نگهداري و بیمه  موجب کاهش ریسک اعتباري از طرف مشتري می
  شود. عوامل اصلی بروز ریسک در این قرارداد عبارتند از: دارایی، در ریسک سهیم می

 انتصاب مشتري -1

 پایان قرارداد (تعهد مشتري به خرید دارایی پایه)فروش دارایی پایه در  -2

 تمهیدات کاهش ریسک (وثیقه یا قرارداد بیمه) -3

  
  

  بندي کرد: توان به صورت زیر تقسیم ها در قرارداد اجاره را می انواع ریسک

  ریسک عملیاتی  ریسک بازار  ریسک اعتباري

  ریسک تسویه: مشتري قادر
بها در  اخت اجارهبه پرد

  موعد مقرر نباشد.

  آور براي اجاره: تعهد غیرالزام - 

  ریسک قیمت: بانک (موجر) تا پیش از
دریافت دارایی توسط مستأجر، با ریسک 

رو  نوسان قیمت دارایی در بازار روبه

  ریسک تأمین موجودي
کننده نتواند  کاال: تأمین

دارایی را تحویل دهد 
یا دارایی از کیفیت 
مناسب برخوردار 



 
 

 
 

20 
 

 است.

 نکول: - 

  ریسک قیمت: هنگامی که مشتري در
تعهد خود براي اجاره به شرط تملیک یا 

لیاتی نکول کند، بانک مجبور اجاره عم
بها (یا  است دارایی را با قیمت اجاره

فروش) اجاره دهد (یا بفروشد) که 
ممکن است کمتر از مبلغ اولیه اجاره 

  باشد.

 نباشد.

  

 رایی: ریسک خراب شدن دا
هنگامی که دارایی (نه در 
اثر استفاده نادرست) خراب 
شود، موجر باید یک دارایی 
جایگزین فراهم کند و در 
غیر اینصورت مستأجر 

تواند از پرداخت  می
بها خودداري  باقیمانده اجاره

  کند.

  ریسک نرخ بازده: اجاره بلندمدت با نرخ
بهاي ثابت، در معرض خطر  اجاره

بازار و در نتیجه  افزایش نرخ بازده
افزایش انتظار دارنده حساب براي کسب 

  بازده متناسب با بازار است.

  ریسک شهرت: استفاده
از دارایی اجاره شده 

  براي مقاصد حرام

    ریسک ارزش باقیمانده: اگر در سررسید
ارزش واقعی دارایی از ارزش باقیمانده 
کمتر شود، بانک متحمل زیان بالقوه 

در حالتی که دارایی خواهد شد،  مگر 
فروخته شود و مالکیت آن در سررسید 

  به مستأجر منتقل شود.

  

  

  استصناع -تأمین مالی بلندمدت
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استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، قراردادي بین دو شخص حقیقی یا حقوقی مبنی بر تولید کاالي خاص 
هاي توافق شده به صورت نقد  یا زمانیا احداث طرح ویژه است که در آینده ساخته و قیمت آن نیز در زمان 

شود. در این قرارداد، بانک یک فعالیت در حال پیشرفت یا احداث ساختمان یا  یا اقساط پرداخت می
فروشد. استصناع به  کند و سپس آن را به صورت یکجا یا اقساطی به مشتري می تأسیسات را تأمین مالی می

  انعقاد است. عوامل اصلی ریسک در این قرارداد عبارتند از: دو صورت مستقیم و موازي (غیرمستقیم) قابل

 هاي نقدي مشتري (کامل)/دارایی (محدود) نوع قرارداد: جریان -1

 وجود قرارداد موازي (استصناع موازي) -2

 ریسک کسب و کار -3

  ریسک عملیاتی  ریسک بازار  ریسک اعتباري

  ریسک تسویه: مشتري قادر به
پرداخت اقساط یا تسویه 

  موعد مقرر نباشد.حساب در 

  استصناع مستقیم: - 

  ریسک قیمت: بانک با ریسک نوسان قیمت
 رو است. کاالهاي در حال ساخت روبه

 استصناع موازي: - 

  ،در این حالت ریسک قیمت وجود ندارد
مشروط بر اینکه در قرارداد شرطی وجود 
نداشته باشد که به پیمانکار اجازه دهد قیمت 

  فروش را خیلی تغییر دهد.

  ریسک تأمین موجودي
کننده نتواند  کاال: تأمین

دارایی را تحویل دهد یا 
دارایی از کیفیت مناسب 

 برخوردار نباشد.

  

  ریسک تکمیل در استصناع
موازي: هنگامی که بانک 

پرداختی داشته باشد، ممکن  پیش
است پیمانکار از تکمیل کار 

  امتناع ورزد.
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  مضاربه - تأمین مالی مشارکتی

گردد با  دار تأمین سرمایه (نقدي) می قراردادي است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده مضاربه،
قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل هر دو طرف شریک باشند. بانک وجوه 

دار  دارد و تنها عهدهاي از خود ن کند. عامل هیچ سرمایه الزم براي یک فعالیت معین را براي عامل فراهم می
یابد. باقیمانده سود نیز  انجام فعالیت تجاري است و در ازاي آن درصد مشخصی از سود به او اختصاص می

  متعلق به بانک است. در این حالت رویداد نکول نامعین است و وثیقه (یا ضمانت) وجود ندارد.

  ت.در شکل زیر دریافتی بانک در قرارداد مضاربه مشخص گردیده اس

  
بر اساس برخی از مکاتب اسالمی، امکان تعیین سقف سود براي بانک وجود دارد. در شکل زیر نیز دریافتی 

طور که پیداست، این حالت شبیه  بانک در حالت مضاربه پویا با تعیین سقف سود نشان داده شده است. همان
  است. 7رداد اختیار فروشدریافتی مربوط به موقعیت فروش در قرا

                                                             
7. put option (short position) 



 
 

 
 

23 
 

  
  مشارکت - تأمین مالی مشارکتی

ها به  توانند با ترکیب سرمایه اي در عرصه بانکداري دارد، طرفین می در قرارداد مشارکت که کاربرد گسترده
ن حالت ریسک گذاري مشترك جهت کسب سود را فراهم آورند. در ای صورت مشاع زمینه الزم براي سرمایه

شود. مطابق قاعده اولی هر طرف به نسبت آورده سرمایه خود  کننده تسهیم می و پاداش بین بانک و مشارکت
دهند، درصدي از  توان براي حمایت از کسانی که کار بیشتري انجام می در سود و زیان شریک است، ولی می

  ل بستگی دارد:سود را به آنها اختصاص داد. ریسک این قرارداد به عوامل ذی

 دارایی پایه (که موضوع قرارداد مشارکت است) -1

 هدف قرارداد (مانند مشارکت کاهنده براي تأمین مالی خانوار) -2

  

  ریسک عملیاتی  ریسک بازار  ریسک اعتباري

  ریسک طرف مقابل: عدم
پرداخت سود توسط طرف 

 مقابل

ریسک طرف مقابل وقتی 
آید که شرکا به  پدید می

 :مشارکت کاهنده در امالك و مستغالت 

هنگام اجراي مشارکت، بانک  -   
الشرکه خود در ریسک  متناسب با سهم

 قیمت امالك سهیم است.

اگر مشارکت ناموفق باشد، بانک  -   

  ریسک شهرت: هنگام
شکست شریک و 
بروز خسارت پدید 

 آید. می
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رو  با ریسک کامل قیمت امالك روبه  د.بانک بدهکار شون
  خواهد بود.

  

هاي اعتباري و بازار  دهد. ریسک ها در قراردادهاي مختلف را نشان می یر شدت انواع ریسکجدول ز
وابستگی و ارتباط بیشتري با یکدیگر دارند. همچنین ریسک بازار با ریسک نقدینگی نیز ارتباط تنگاتنگی 

  دارد. 

  
بندي  توان در یک نگاه کلی به صورت ذیل طبقه را می میي موجود در قراردادهاي مالی اسالها انواع ریسک

  :8کرد

                                                             
8 کند و مراد از آن به طور خالصه  . قاعده خراج بالضمان از قواعد بسیار معروف نزد فقهاء اهل سنت است. این قاعده تالزم بین خسارت و فایده را بیان می

اي که اگر تلف شود برعهده او باشد، در صورتی که از منافع آن منتفع شود با  ع ضامن مالی باشد به گونهاین است که: هرگاه شخصی به حکم شر
شود و در مقابل منافع مذکور مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا در ازاء مسئولیت شخص در مقابل اصل  برگرداندن اصل مال به صاحبش از مسئولیت رها می

بود مال، منافع مال براي او خواهد . به عنوان مثال اگر شخصی چیزي را بخرد و از ثمره و منافع آن منتفع شود سپس متوجه شود که کاال معیوب بوده و  
یعنی منافع و » الخراج«مند شده مسئول نخواهد بود. زیرا  به دنبال آن قرارداد فروش را فسخ کند و کاال را برگرداند، در مقابل ثمره و منافعی که بهره

در مقابل مسئولیت نسبت به اصل مال بوده است و اگر پیش از فسخ مال تلف می شد، هزینه آن برعهده مشتري بود و » بالضمان«صل از مبیع فوائد حا
 فروشنده مسئولیتی نسبت به اصل مال نداشت.
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گرچه قراردادهاي مضاربه و مشارکت از نظر فقهاي اسالمی ارجحیت بیشتري به عنوان ابزار تأمین مالی 
هاي  بیشتر فعالیت هاي اسالمی تمایل زیادي به کسب منفعت از قرارداد مرابحه دارند. دارند، ولی بانک

هاي اسالمی (مانند تأمین مالی خرید کاال، اجاره به شرط تملیک، مدیریت وجوه و دارایی و  متداول بانک
ها در  هاي متعارف ندارند ولی سازوکار انجام این فعالیت غیره) در اصل تفاوت خیلی زیادي با فعالیت بانک

هاي خاص پیش روي  و به همین دلیل برخی ریسک بانکداري اسالمی با بانکداري متعارف متفاوت است
هاي ارزان و  رو نیستند. سودآوري باال، سپرده هاي متعارف با آن روبه هاي اسالمی وجود دارد که بانک بانک

هاي متعارف، با نقدینگی  هاي اسالمی در مقایسه با بانک تر و وفاداري باالتر مشتریان در بانک باثبات
شود و براي  هاي کمتر مستحکم قانونی، حسابداري و افشا خنثی می و چهارچوب تر، تمرکز بیشتر ضعیف
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هاي متعارف قدرت رقابتی خود را حفظ کنند، باید در این  هاي اسالمی بتوانند در مقابل بانک آنکه بانک
  ها بیشتر پیشرفت کنند. زمینه

  بانکداري متعارف  بانکداري اسالمی  

      ریسک اعتباري
یگذاري سهام ریسک سرمایه     

     ریسک بازار
     ریسک موجودي کاال

     ریسک نقدینگی
     ریسک نرخ بازده
     ریسک عملیاتی

      ریسک نرخ بهره
  

ضرورت مدیریت ریسک بر کسی پوشیده نیست. در شکل زیر به طور خالصه اهمیت مدیریت ریسک و 
  اثرات آن ترسیم شده است.
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  یئت خدمات مالی اسالمی درباره مدیریت ریسک اصول راهنماي ه

  الزامات عمومی -1

 دهی: نظارت مناسب هیئت مدیره و مدیریت ارشد براي  مدیریت ریسک جامع و فرایند گزارش
هاي گوناگون و نگهداري سرمایه الزم  دهی و کنترل ریسک گیري، پایش، گزارش شناسایی، اندازه

  ها. براي مقابله با ریسک

  عتباريریسک ا -2

  راهبرد تأمین مالی: استفاده از ابزارهاي گوناگون منطبق با شریعت براي شناسایی و مدیریت
 هاي بالقوه اعتباري که ممکن است در مراحل گوناگون قراردادهاي تأمین مالی پدید آید. خطرپذیري
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 ب ابزار مناسب انجام بررسی موشکافانه: انجام بررسی دقیق اعتباري درباره مشتریان، پیش از انتخا
 تأمین مالی.

 گیري و گزارش ریسک در رابطه با هر گونه  دهی ریسک: اندازه گیري و گزارش هاي اندازه روش
 خطرپذیري ریسک اعتباري در قراردادهاي مختلف تأمین مالی.

  گذاري سهامی  ریسک سرمایه -3

 اربه و مشارکت.گذاري سهامی از جمله مض دهی: در رابطه با شرایط سرمایه فرایند گزارش  
 هاي مورد استفاده باید مورد توافق بانک و عامل/شریک  گذاري: روش هاي مناسب ارزش روش

  باشد.
 گذاري: شامل شرایط تمدید یا انصراف از قرارداد براي قراردادهاي  تدوین راهبرد خروج از سرمایه

  مضاربه و مشارکت

  ریسک بازار -4

  هاي تحت مدیریت انجام شود،  کار باید براي همه داراییتهیه چهارچوب مدیریت ریسک بازار: این
  رو هستند. اي براي معامله ندارند و/یا با نوسان قیمت زیادي روبه هایی که بازار آماده حتی دارایی

  ریسک نقدینگی -5

 هاي  هاي جاري و نیز حساب تهیه چهارچوب مدیریت ریسک نقدینگی: این کار در مورد حساب
  د و نامحدود باید انجام شود.گذاري محدو سرمایه

  استفاده از وجوه منطبق با شریعت: باید فرض شود ریسک نقدینگی متناسب با توانایی کاهش
  ریسک توسط بانک است.

  ریسک نرخ بازده -6
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 هاي بازده در مقایسه با نرخ بازده  ارزیابی اثرات بازاري: باید اثرات بالقوه عوامل بازاري مؤثر بر نرخ
  گذاري ارزیابی شود. هاي سرمایه دارندگان حساب مورد انتظار

 جایی تجاري مدیریت ریسک جابه  

  ریسک عملیاتی -7

 هاي کافی: باید کمیته (مشاوران) فقهی براي اطمینان از تطابق با قواعد و اصول  سیستم و کنترل
  شریعت وجود داشته باشد.

 ود سازوکارهایی براي مدیریت کنندگان وجوه: اطمینان از وج سازوکار حمایت از منافع فراهم
  دارایی، درآمد، هزینه و سود.

  

  

  

  


