
 
 

 
 

1 
 

 

 

 ) 1392 اردیبهشت) / 4مقاله کاري شماره  

  

  

  

 زمسـتانه  مدرسـه  ومین روزسـ اسالمی: گزارش  هاي بانک در بدهی و دارایی مدیریت 

  اسالمی   بانکداري

  

  

 لیال محرابی 

  :دارائی، بدهی، بانکداري بدون ربا، اصول شریعت، ایرانکلمات کلیدي   

 بندي طبقهJEL:L87, O10, O16, Z10   .  

  

  

  

  

                                                             
  . کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداري، پژوهشکده پولی و بانکی*



 
 

 
 

2 
 

  شکده پولی و بانکیپژوه

  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 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بـانکی  دیدگاه و نظرات ارائه شده در

  کند.را منعکس نمی

 باشد، لیکن استفاده از نتایج ایـن  کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی می

 مقاله با ذکر منبع بالمانع است.
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  : اسالمی هاي بانک در بدهی و دارایی مدیریت

    اسالمی بانکداري زمستانه مدرسه روز ومینس گزارش

  1391بهمن  16نبه دوشزمان: 

  )بهشتی شهید دانشگاه علمی هیأت عضو( قنبري حسنعلی دکتر مدرس:

  لیال محرابیتهیه و تنظیم: 

  مقدمه

 سومین روز از مدرسه بانکداري اسالمی با حضور دکتر حسنعلی قنبري (عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه شـهید     

یکـی از   (ALM) دارایـی و بـدهی   مـدیریت بهشتی) و ارائه مباحثی پیرامون مدیریت دارایی و بدهی برگـزار شـد.   

مـالی و اعتبـاري    هـا و موسسـات   ریسک نرخ بهره و نقدینگی در بانک مدیریت استراتژیک براي مدیریت ابزارهاي

ها به دالیـل   ها و بدهی عدم انطباق بین دارایی فرایند اداره و کنترل ،بدهیو ی یمدیریت دارابه عبارت دیگر،  .است

از آنجـا کـه یکـی از     .باشد نقد شوندگی و یا تغییرات در نرخ سودهاي بانکی می ،مختلف از جمله مسایل نقدینگی

ها بـه منظـور افـزایش سـودآوري      بانک ،رو وظایف اصلی مدیریت مالی بانکها مدیریت دارایی و بدهی است، از این

بر ریسک به منظور حداقل نمودن ضرر و زیان ناشی از معـامالت خـود از تکنیـک هـاي مـدیریت       خود با نظارت

کیفیـت و    نـرخ حساسـیت،    سررسـید،   ترکیـب،   حجـم،  ها ) استفاده می نمایند. این تکنیکALMدارائی ها و بدهی (

دهنـد.   هدف قـرار مـی    یین شده،یابی به نسبت ریسک به بازده از قبل تع ها را براي دست ها و بدهی نقدینگی دارایی
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هـا بـا در نظـر گـرفتن ریسـک همـراه        تقویت کیفیـت و کمیـت دارایـی     ها و بدهی، در واقع هدف مدیریت دارایی

  باشد.   ها براي مدیریت آینده می ها و بدهی دارایی

هیـت  ارزیابی مناسب از وضعیت مدیریت دارائی و بدهی یک بانک مسـتلزم درك صـحیح از ما  از سوي دیگر، 

مـدیریت دارایـی و   رو،  از ایـن  ها، مشتریان، اقتصاد و محیط رقابتی حاکم بر آن بانک خواهد بـود.  ها و بدهی دارائی

ها به شـکل   گذاري رقابتی سپرده بدهی به معنی جذب فعال سپرده به منظور پاسخگویی به تقاضاي وام است. قیمت

هرچـه فضـاي رقـابتی در بازارهـاي      مدیریت بدهی اسـت.  دار، نتیجه مستقیم هاي دیداري و مدت نرخ سود سپرده

گـري مـالی بـه خـاطر الزامـات حـداقل سـرمایه و         هاي واسـطه  شود و هزینه تر و  شدیدتر می خدمات مالی فشرده

موسسـات مـالی و بانکهـا روز بـه روز بیشـتر در معـرض       در نتیجـه   یابـد،  ها و غیره افـزایش مـی   کردن سپرده بیمه

  گیرند.   ي قرار میمخاطرات افت درآمد

نامند. لـذا بایسـتی    بواسطه ماهیت آن مدیریت ترازنامه نیز می را بدهی -مدیریت داراییعالوه بر تعاریف فوق، 

اجزاي صورتهاي مالی موسسه شناسایی و ارتباط این اجزا با یکدیگر و با اجزاي سایر صورتهاي مالی بطـور کامـل   

 :عبارتند از به دقت رعایت شوند بایستی که می اي  ترازنامه يقیدها رو، از جمله از این تبیین شود.

  کیفیت اعتبارات -

  در نظر داشتن نیازهاي نقدینگی بانک-

   تامین سرمایه هاي مطلوب بانک -

هـاي پربـازده و در    هاي خـود را بـین وام   چگونه یک بانک دارایی اوالًگردد که  در ادامه این سواالت مطرح می

هـایش را   دهد؟ ثانیا چگونه یک بانـک دارایـی   هاي کم بازده و کم ریسک تخصیص می اراییعین حال پرریسک و د
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هاي ریسکی تخصیص مـی دهـد؟ مرحلـه اول شـامل سـاخت یـک دارایـی         هاي بدون ریسک و دارایی بین دارایی

هاي ریسـکی   یاي میان دارای هاي ریسکی بهینه باشد. گام دوم شامل مقایسه ترکیبی است که به لحاظ ترکیب دارایی

  از مدل سبد دارایی این نتایج به دست می آید:با توجه به این مطالب،  و بدون ریسک است. 

هـاي پرریسـک و پربـازده (نظیـر بنگـاه هـاي جدیـد،         .بانک تالش می کند تا دارایی وام خود را میان قرض1 

هـاي بـزرگ و مشـهور و     تهاي کم ریسک و کم بـازده (نظیـر شـرک    ) و قرضSMEهاي کوچک تا متوسط ( بنگاه

  شود) متنوع سازي کند. اي که به خانوارها داده می هاي تضمین شده جاافتاده و همچنین قرض

  کند. هاي نقدي بدون ریسک نگهداري می هایش را در دارایی هر بانک نسبتی از دارایی -2

هـا بـه    شود تا بانـک  جب میهر افزایشی در میزان ریسکی بودن سبد دارایی، به شرط ثبات دیگر شرایط، مو -3

  هاي نقدي بدون ریسک حرکت کنند. سمت دارایی

هـاي   شـود تـا بانـک از دارایـی     ها، مشروط به ثبات دیگر شرایط، موجب مـی  هر افزایشی در بازده روي وام-4

  بدون ریسک کمتر استفاده کنند.

شـود تـا    شـرایط، موجـب مـی   هاي بدون ریسک، مشروط به ثبـات دیگـر    هر افزایشی در نرخ بازده دارایی -5

  هاي بدون ریسک بیشتري را نگهداري کنند.  ها دارایی بانک

  

  مدیریت دارایی ها و بدهی ها اهداف اصلی 

ترکیب و بازده و سود کنترل دارایی ها و بدهی ها را توامـا    مدیریت بانک باید تا حد امکان دائما بر حجم، -1

  در کنترل داشته باشد.
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مدیریت دارایی ها و بدهی ها براي حداکثر کردن فاصله بین در آمدها و هزینه هـا   براي هماهنگی موثر در -2

  همراه با در نظر گرفتن ریسک کنترل مدیریت دارایی ها با کنترل مدیریت بدهی ها باید هماهنگ باشد.

 در ارائه سیاست هاي بانک توجه شود که درآمدها و هزینه ها از هر دو طـرف ترازنامـه بانـک ناشـی مـی      -3

  شود

  

  بدهی –ارکان مهم فرآیند مدیریت دارایی 

هـا   هـا و بـدهی   تواند جدا از مدیریت بدهی باشد. لذا مدیریت همزمان دارایی مدیریت دارایی در یک بانک نمی

  سري موضوعات می باشد. به منظور ماکزیمم کردن سود و مینیموم کردن ریسک نیازمند یک

 :بدهی –اطالع رسانی مدیریت دارایی  -1

 جود بودن اطالعاتمو 

 دقیق و قابل اتکا بودن آمار و اطالعات  

 به اندازه کافی بودن مستندات و داده ها  

   به موقع و به روز بودن آمار و اطالعات  

 :بدهی –سازمان دهی مدیریت دارایی  -2

  بدهی   –داشتن ساختار سازمانی مشخص با شرح وظایف دقیق کمیته مدیریت دارایی 

 این مدیریت در نظام مدیریت ارشد بانک مشخص نمودن درجه اهمیت   

 :بدهی –مدیریت دارایی  فرآیند اجرایی -3
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 شاخص هاي ریسک 

 شناسایی ریسک  

 اندازه گیري ریسک  

 هاي تحمل ریسک سیاستگذاري و تعیین آستانه   

  

  ها ها و بدهی هاي مدیریت دارایی استراتژي

شود. براي مثـال تجزیـه    خاص بررسی میهاي ایستا: در این روش، منحنی پرتفوي در یک لحظه  استراتژي -1

 و تحلیل شکاف سررسید، انطباق زمانی جریانات نقدي و غیره

هـاي مختلفـی اسـت کـه بایسـتی توسـط        هاي نشأت گرفته از بازده: این رویکرد شامل مدلسازي استراتژي -2

 شود. مدیر پرتفوي انجام شود و رفتار اوراق بهادار در شرایط مختلف نرخ بهره بررسی می

هاي مختلف در قالب عبارات ریاضی و لحاظ نمودن تمـام ابعـاد    ریزي ریاضی: شامل بیان محدودیت برنامه -3

 باشد به شکل ریاضی می ALMضروري 

  

  ها ها و بدهی ) و مدیریت داراییERMرابطه مدیریت ریسک (

  است: در جدول زیر آورده شده دنکن ها را تهدید می هایی که بانک یسکانواع ر
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 ریسک اعتباري ریسک بازار عملیاتیریسک 

  ریسک پردازش -1

  ریسک زیر ساختها -2

  ریسک هاي انسانی -3

  ریسک الگوها -4

  ریسک کاالیی -1

  ریسک نرخ سود -2

  ریسک نرخ ارز -3

ــازار  -4 ریســک قیمتهــاي ب

  سهام

  ریسک نقدینگی -5

  ریسک معامالتی -1

  ریسک هاي نکول -2

  ریسک مشتریان -3

 ریســــک ترکیــــب -4

  دارایی ها

  ریسک تمرکز -5

  ریسک تسویه -6

  

 ،مـدیریت ریسـک اعتبـاري    ،مدیریت ریسک بـازار  ،مدیریت ریسک نقدینگیتوان به  را می ALMدامنه فرآیند 

بندي نمود کـه   تقسیمبرنامه ریزي سود، رشد و توسعه  و مین منابع و برنامه ریزي سرمایه هاي مورد نیارأمدیریت ت

مـدیریت نـرخ سـود    و  مـدیریت ریسـک ارزي  ، مدیریت ریسک نقدینگیبر روي  ALMاصلی در این میان تمرکز 

   باشد. می بانکی

طوریکه مدیریت صحیح و موفـق   هاي نرخ سود در بازار بستگی دارد. به ها به ریسک ها و دارایی مدیریت بدهی

د داشـت. ارزشـگذاري   هـا و موسسـات مـالی سـودآوري را دربرخواهـ      ریسک مالی و ریسک نرخ بهره براي بانک

فـرض آن مشـارکت همـه ذخـایر و یـا اوراق       اي در مدریت ریسک است و پـیش  اي یک تئوري پایه دارایی سرمایه

هـا و اغلـب    بهادار در سهام است. براي موسسات مالی تراز مـالی نشـان دهنـده ریسـک محیطـی از جنبـه دارایـی       
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هـا   دیریت دارایی و بدهی، تنظیم کردن این ریسـک ها است. هدف یک سیستم م هاي تجاري از ناحیه بدهی ریسک

، بیشتر بر دیدگاه ریسک از ناحیه بازار، اعتبار و ریسک بـدهی هـا از جنبـه    ERMنسبت به  ALMباشد. سیستم  می

  ها تمرکز دارد.        دارایی

وازن ها و تخصـیص متـ   کنترل شود. در اصل تخصیص دارایی ERMهاي  تواند با اهرم مدیریت ریسک مالی می

هـایی کـه    هـاي اخیـر بـر روي توسـعه ابزارهـا و سیسـتم       هسـتند و تـالش   ALMهاي عمـده مـدیریتی در    فعالیت

)، تحلیل سـناریویی و تسـت حساسـیت را ترکیـب     Value at riskهاي مختلفی از جمله ارزش در خطر ( تکنیک

  است. کنند، متمرکز شده می

  

  مدیریت نقدینگی

مـدت کـه    هاي با سررسید بلند مدت بوسیله تعهدات با سررسید کوتـاه  داراییمین مالی أریسک نقدینگی یعنی ت

 را مجبور نماید در سررسیدهاي متعدد متوسل به ریفاینانس بشود. بانک

 ابعاد مدیریت ریسک نقدینگی

طور مسـتمر و بـه موقـع، نگهـداري      ها و ایفاي تعهدات به مدیریت نقدینگی با اهدافی از جمله پرداخت بدهی

هاي نقدي خروجی غیر منتظره بر اسـاس تجربیـات گذشـته،     مناسبی از نقدینگی جهت پاسخگویی به جریانسطح 

هـا و تـأمین سـطح مناسـبی از      هاي قابل مالحظه از جملـه فـروش اجبـاري دارایـی     اجتناب از تأمین وجوه با هزینه

له تا حدي داراي اهمیـت اسـت کـه    گیرد. این مسا شده در مقررات داخلی، شکل می نقدینگی مطابق با حدود تعیین

و اهمیت آن را با اعمال قوانینی مبنی بـر ارائـه بنـدهایی در راسـتاي       کمیته بال تحقیقاتی را دز این زمینه انجام داده
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سـازي، اسـتفاده    دهد. بخش مدیریت ریسک در هر سازمان، ارائه بهترین عملکرد و بهینه مدیریت نقدینگی نشان می

هاي سهامداران را به عنوان هدف اصـلی خـود مطـرح مـی نمایـد و بـا        اکثرسازي ارزش داراییاز سرمایه و به حد

  دهد. ها را پوشش می استفاده از تدابیر متناسب و راهکارهاي به موقع، ریسک

بایسـتی سـناریوي اصـلی (تـداوم      ها و موسسات اعتباري براي رسیدن به اهداف مـدیریت نقـدینگی، مـی    بانک

هاي نقدي مـورد انتظـار کـه     ي جایگزین (بحران) را طراحی کنند. سناریوي اصلی به رفتار جریانفعالیت) و سناریو

ها و موسسات است، اشاره دارد و آنها را ملزم مـی کنـد تـا بـه منظـور اطمینـان از        هاي عادي بانک ناشی از فعالیت

کننـد. در مقابـل سـناریوي     ایفاي تعهداتشان در سررسید، مدیریت نقـدینگی خـود را بـه صـورت روزانـه اعمـال      

هاي نقدي در هنگام بروز اخـتالالت حتمـی یـا احتمـالی از قبیـل مشـکالت        جایگزین یا بحران نیز به رفتار جریان

ها و عدم توانایی بانک و موسسه اعتباري در انطباق با تغییـرات محیطـی    عملیاتی، تردید در پرداخت به موقع بدهی

بایستی برآوردهـایی   شود که می ها مطرح می تی در خصوص میزان و ترکیب داراییاشاره دارد. در این میان مفروضا

شده که بانک و موسسه اعتباري تمایل و توانایی تمدید آنهـا   هاي سررسید براي آن صورت گیرد. یعنی میزان دارایی

ـ   هـاي عمـده بـرآورد شـده و هریـک از دارایـی       را دارد و افزایش یا کاهش در میزان دارایـی  ر حسـب درجـه   هـا ب

هـا بـه نحـوي     بندي شوند. در سناریوي اصلی نیز مفروضات در خصوص میزان و ترکیب بـدهی  نقدشوندگی طبقه

هـاي جدیـد، میـانگین     شده قابل تمدید و رشد متعارف سـپرده  هاي سررسید است که سطح متعارفی از میزان بدهی

هـاي   و تخمـین میـزان بازپرداخـت سـپرده    دار بـر اسـاس سررسـید آنهـا      گـذاري مـدت   هاي سرمایه موزون سپرده

شود. از سوي دیگر در سناریوي جایگزین نیز میـزان منـابع مـالی کـه      عندالمطالبه بر اساس روند گذشته برآورد می
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تحت هر شرایطی در اختیار بانک و موسسه اعتباري است و نیز توانایی موسسه در افزایش اینگونـه منـابع بـرآورد    

  می شود.

  را به موارد زیر تقسیم نمود: ابعاد مدیریت ریسک نقدینگیتوان  لی میدر یک نگاه ک  

 عدم تمدید سپرده هاي قبلی مین مالی: برداشت هاي غیر منتظره و یاأریسک ت  

 شدن انها به داراي هاي غیر جاري ریسک زمان : عدم وصول بموقع دارایی ها و تبدیل  

  ابل برداشـت قبـل از سررسـید باشـند و امکـان     ریسک هاي پیش بینی نشده : ممکن است بعضی تعهـداتق 

   سرمایه گذاري سود اور در فرصت هاي مناسب پیش نیاید.

  

 ها عبارتند از: در بانک بروز ریسک نقدینگی عمدهدالیل 

 عدم هماهنگی بین مدیریت هاي امور مالی و امور اعتباري .1

  اقدامات بانک مرکزي در کنترل ذخایر قانونی .2

  دولتی تحمیل تسهیالت تکلیفی .3

  ) معوقات و کیفیت پایین دارایی هاNPAحجم زیاد ( .4

  مدیریت ارشد غیر کارآمد .5

 (HOT MONEY)استفاده از منابع پولی اضطراري  .6

 عدم اعتنا به ریسک برداشت قبل از سررسید از سپرده ها .7

  وابستگی شدید به تعداد معدودي سپرده گذار عمده .8
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  نشده باشند تعهدات کالن و متعدد وامهایی که هنوز برداشت .9

  نبود سیاستهاي درست مدیریت نقدینگی و برنامه ریزیهاي مرتبط .10

  عبارتند از: بروز مخاطرات نقدینگیعالیم با توجه به دالیل فوق، از جمله 

  ،هاي بانکی ارایه نرخ هاي باالي سود جهت جذب سپرده -1

 ،  عدم پرداخت به موقع تعهدات سررسید شده   -2

 ،  ندگان تسهیالت و خطوط اعتباريعدم اختصاص بموقع منابع به گیر -3

 و داشتن تعهدات کالن (مشروط) ناپایدار، ها رفت کیفیت دارایی پس -4

 رود.  شمار می بهعالیم  ها کاهش مداوم سپرده   -5

  مورد توجه در این زمینه شامل موارد زیر می گردد: الزامات قانونی

 CRR/SLR (نسبت نقدینگی قانونی و ذخیره نقدي) 

 حساب بانک مرکزي اضافه برداشت از  

  دستورالعمل هايALM  

 قوانین کشورهاي خارجی که بانکهاي اسالمی در آنها شعبه دارند  

 دفاتر خارجی بانکهاي اسالمی  

  عبارتند از: ریسک نقدینگیعوامل موثر در کاهش 

 ،Refinanceامکان تامین مالی مجدد  -1

 Open Market Operation،3ملیات بازار بازع   -2
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   )LAF   )Liquidity Adjustment Facilityتسهیالت    -3

4- CBLO    )Collateralized Borrowing & Lending Obligation (    

  

  اندازه گیري ریسک نقدینگی

روش شـبیه سـازي نقـدینگی    و  )  Stock Approachمانده (گیري ریسک نقدینگی از دو روش  براي اندازه

 پردازیم. دو روش میگردد. در ادامه به بررسی هر  استفاده می (جریان وجوه)

     )  Stock Approachالف : روش مانده (

  نسبت هاي کلیدي روش مانده عبارتند از:   

  نسبت تسهیالت به دارایی ها •

  نسبت تسهیالت به سپرده هاي اصلی •

نسبت تعهدات اصلی و عمده منها ي سرمایه گذاري هاي کوتاه مـدت بـه دارایـی هـاي بـا بـازده منهـاي         •

  کوتاه مدت، سرمایه گذاري هاي

  نسبت منابع مالی خریداري شده به کل دارایی ها •

   نسبت معوقه ها به کل تسهیالت •

هاي اصـلی بـه رشـد در     نسبت رشد در سپردهو  نسبت وابستگی به تعهدات ناپایداراز  هاي نقدینگی نسبتدر 

  گردد.  استفاده می ها دارایی
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حسـاس هسـتند و   بسیار به شرایط بازار  باشد،ریان بزرگ هاي عمده مشت (جاییکه تعهدات ناپایدار شامل سپرده

راحتـی قابـل معاملـه     هنهایی هستند که سررسید کمتر از یک سال دارند و در بازار بـ آمدت  هاي کوتاه گذاري سرمایه

  باشند) بوده و قابل تبدیل به نقدینگی می

 ها هاي اصلی به رشد در دارایی نسبت رشد در سپرده  

  بت باالتر باشد بهتر است)( هرچه این نس      

  

تعیـین  ، گـذاري مـدیریت نقـدینگی    سیاسـت به مـواردي از جملـه    مدیریت ریسک نقدینگیحال، براي  در این

 و تعیـین حـدود و ثغـور محتاطانـه     ،ریزي نقدینگی تحت شرایط و سناریوهاي مختلف برنامه ،مین مالیأاستراتژي ت

هـاي   گیري و مدیریت الزام ابزارهاي اندازهتوجه خواهد شد و از جمله  اي از میزان نقدینگی هاي دوره ارایه گزارش

  عبارتند از:   مین نقدینگیأت

 استفاده از نردبان پیش بینی نقدینگی •

  محاسبه مازاد یا کسري تجمعی منابع در سررسیدهاي آتی انتخابی •

  اقالم زیر خط ترازنامه   ها و ها، بدهی پیش بینی جریان نقدي ورودي و خروجی بسته به رفتارهاي دارایی •

  تحلیل واریانس حداقل هر شش ماه یکبار •

بینـی شـده    ها و اعمال اختیـارات پـیش   تاثیر پرداخت پیش ار موعد تسهیالت، بستن قبل از سررسید سپرده •

  در تعهدات پس از مدت زمان داده شده
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  گردد: موارد زیر پیشنهاد می جلوگیري از بحران نقدینگیدر مجموع براي  

 هاي استقراض بین بانکی و برقراري خطوط اعتباري یش راهگشا •

  و تسهیالت SLR & CRRهاي اصلی مثل  هاي اصلی و دارایی مانیتورینگ سپرده •

  گذاریها دهی سررسیدهاي تعهدات و پرتفوي سرمایه نگهداري و گزارش •

  محاسبه دوره جریانات نقدي تجمعی (خروجی) •

  و بانکها جهت محدود کردن مخاطرات اقالم زیر خط ترازنامه اي به موسسات برآورد تعهدات ضمانتنامه •

   مدیریت منابع سوآپ شده: منابع ریالی در مقابل ارزهاي خارجی •

ها (جایی که منابع خریداري شده شامل کلیه وجوه بین بـانکی و   ارزیابی منابع خریداري شده به کل دارایی •

 باشد) هاي مشتریان بزرگ می ي کالن و سپردهها سایر منابع بازار پولی و همین طور گواهی سپرده

  هاي معوقه به کل تسهیالت ارزیابی نسبت بدهی •

  هاي اصلی   ارزیابی نسبت تسهیالت به کل سپرده •

  

 : روش شبیه سازي نقدینگی (جریان وجوه) ب

نقـدینگی  توانند با دقت زیادتري نقدینگی خود را اندازه گیـري نماینـد. تهیـه گـزارش      بانکها میدر این روش، 

  ساختاري به روش زیر:

  

جریان خروجـی   کســري یــا   جریــــان   تفاوت جریان    طبقه ي زمانی
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  ورودي  خروجی  مازاد تجمعی  تجمعی

  روز بعد     

  روز 7-2     

  روز 14-8     

  روز 28-15     

 

ـ  15-28روز و  8-14روز،  2-7خالص عدم انطباق (تفاوت) در خالل روز بعد،  % 15% ، 10% ، 5د از روز نبای

 % جریان نقدي خروجی تجمعی در هر طبقه ي زمانی بیشتر باشد20و 

  هاي مرکزي جهت کنترل ریسک نقدینگی هاي معمول بانک دستورالعمل

 دهی ساختار نقدینگی و نردبان نقدینگی استفاده از روشهاي ساده گزارش •

  تحلیل و بررسی روندهاي نقدینگی در گذشته  •

  هاي احتمالی آتی مبتنی بر مفروضات واقع بینانهپیش بینی روند •

  انجام تحلیل واریانس حداقل هر شش ماه یکبار و تعدیل مفروضات همیشگی •

  نشان دادن تاثیر اقدامات انجام شده در گذشته و نیازهاي نقدینگی احتمالی •

 برقراري روابط بین بانکی جهت تامین مالی مقطعی   •

  ت باید با دقت بیشتري مطالعه شوندرفتارهاي فصلی سپرده ها و تسهیال •
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نیازهاي بالقوه نقدینگی براي تسهیالت جدید، حدود اعتباري استفاده نشـده، سیاسـتهاي اعتبـاري جدیـد،      •

   گذاریهاي تکلیفی و انجام سایر تعهدات قانونی ها، سرمایه هاي احتمالی از سپرده برداشت

  

  قدینگیبندي جریانات نقدي براي مدیریت ن دستورالعمل طبقه

هـاي مربـوط بـه خروجـی و ورودي      ریـزي  هـا بـراي برنامـه    ها و بـدهی  دارایی  بندي نحوه طبقه در این قسمت

طور کلی، دستورالعمل مورد نظر به این صورت است که در سمت خروجی و ورودي  است. به شده نقدینگی آورده 

هـا و یـا ورودي    دهـیم خروجـی بـدهی     مـی هاي مربوطه را از ترازنامه اسـتخراج کـرده و نشـان     نقدینگی، سرفصل

  گیرد.   هاي الزم صورت می ریزي نقدینگی در چه فاصله زمانی اتفاق خواهد افتاد و بر این اساس برنامه

  بندي زمانی آنها عبارتند از: به همراه طبقه جریانات خروجی نقدینگیاز جمله 

  

 سرفصل ها طبقه بندي زمانی  

  خایر قانونی و اندوخته هاسرمایه ، ذ -1  باالي پنج سال

را به دو دسـته پایـدار و ناپایدارتقسـیم     این دسته از منابع

قسـمت   انـداز  هاي جـاري و پـس   % سپرده25 کنیم. معموالً می

 باشـند.  زمـان قابـل برداشـت مـی     هـر  منابع بـوده کـه   ناپایدار

روز طبقه بندي شده و  1-14 فاصله زمانیقسمت ناپایدار در 

حسابهاي قرض الحسنه جـاري و پـس    -2

  انداز
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  .بندي می شوند طبقهسال  1-2 در فاصلهمابقی 

  دار گذاري مدت هاي سرمایه سپرده-3  شود میبندي  سررسیدهاي مربوطه طبقه مطابق

گواهی سپرده، بدهی هاي بین بـانکی و   -4  شود میبندي  سررسیدهاي مربوطه طبقه مطابق

  اوراق مشارکت

  

  روز 14-1

  سال 5-2

  الي پنج سالبا

  باالي پنج سال

  وفق سررسید هاي مربوطه

  سایر تعهدات و ذخایر: -5

  الف) اسناد پرداختنی

  ب)  ذخایر مربوط به مطالبات معوقه

ج) ذخــایر مربــوط بــه مطالبــات مشــکوك 

  الوصول

گـذاریهاي غیـر    د ) ذخایر مربوط به سرمایه

  فعال

  ه ) سایر تعهدات

  

  بندي زمانی عبارتند از: طبقهبه همراه  جریانات نقدي ورودي
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 سرفصل ها طبقه بندي زمانی

  موجودي نقد -1  روز 14-1

  موجودي نقد نزد بانک مرکزي-2  روز 1- 14

  سال 1-2الف ) قسمت غیر قابل برداشت 

  روز 1-14ب) باقیمانده 

  حسابهاي جاري نزد سایر بانکها -3

اضــافه  هي متقابــل نــزد بانکهــا بــســایر حســابها -4  هاي توافق شده سررسید مطابق

  دار هاي مدت سپرده

  

  سررسیدهاي مربوطه مطابق

  سال 5-2

  سال 5باالي 

  باالي پنج سال

  باالي پنج سال

  ها: سرمایه گذاري -5

  الف: اوراق مشارکت تضمین شده

  هاي معتبر ب: صکوك و اوراق مشارکت شرکت

  ج : اوراق مشارکت شرکت ها و سازمانهاي کوچک

  هاي بورسی ام عادي شرکتد ) سه

  گذاري در شرکت هاي تابعه ه) سرمایه

  بروات خریداري شده(خرید دین) -6  سررسیدهاي مربوطه مطابق

 تسهیالت اعطایی عقود اسالمی(بخش جاري) – 7  سررسیدهاي مربوطه مطابق
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  سال 5-2

  باالي پنج سال

  تسهیالت غیر جاري: -8

  الف : معوقه

  ب : مشکوك الوصول

  دارایی هاي ثابت -9  باالي پنج سال

  سایر دارایی ها -10  باالي پنج سال

  

در نهایت با تلفیق جداول فوق (جریانات ورودي و خروجـی نقـدینگی) و بـا در نظـر گـرفتن فاصـله زمـانی        

اختاري کنیم و به این ترتیب گزارشی از وضعیت نقدینگی س ها را محاسبه می ها و خروجی یکسان، مجموع ورودي

بانک (به صورت عدم انطباق (جمع جریانات ورودي نقدینگی منهاي جریانات خروجـی نقـدینگی ، تجمعـی و یـا     

  نماییم.   درصدي از خروجی ها) بر اساس مانده ارائه می

  گزارش وضعیت نقدینگی ساختاري

  )ارقام به میلیارد ریال(

ــا ب

 5الي 

  سال

5

-2 

  سال

2

-1 

  سال

1

2-6 

  ماه

6

-3 

  ماه

29 

 3روز تا 

  ماه

28-

  روز 15

1

4-1 

  روز

  سرفصل ها

x x x x x xxx  xxx  x   سپرده ها
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xx  xx  xx  xx  xx  xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

xxx  xxx  x

xx  

منابع بین بانکی و خریـداري  

  شده

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

xxx  xxx  x

xx  

  سایر تعهدات و ذخایر

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

xxx  xxx  x

xx  

 خطوط اعتباري تعهد شده  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

xx

x  

xx

x  

x

xx  

 out)الف)جمع خروجی ها

flows)   

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

xxx  xxx  x

xx  

  موجودي نزد سایر بانکها

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

xxx  xxx  x

xx  

ــهیالت کوتــاه مــدت و    تس

  اسناد دریافتنی

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

xxx  xxx  x

xx  

  سایر دارایی ها

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

xx

x  

xx

x  

x

xx  

ــا  in)ب)جمــع ورودي ه

flows)  
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x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

xx

x  

xx

x  

x

xx  

ج=عــــــــــــــــدم 

    (mismatch)انطباق

  = (ب منهاي الف)

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

xx

x  

xx

x  

x

xx  

ــاق  ــدم انطبــــ د)عــــ

(mismatch)تجمعی  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

x

xx  

xx

x  

xx

x  

x

xx  

از  درصديهـ)ج بصورت 

  ها خروجی

  

مدت هم بررسی کرد. البتـه نـه بـه صـورت      توان به همین منوال وضعیت نقدینگی را در کوتاه عالوه بر این می

صـله زمـانی معـین در نظـر     ها را به صورت افـزایش و یـا خـالص تغییـرات در فا     ها و خروجی مانده بلکه ورودي

آیـد. در ایـن حالـت جریـان خروجـی       بدست می گزارش پویاي نقدینگی در کوتاه مدتگیریم و به این ترتیب  می

اقـالم   ،تعهـدات بـین بـانکی    ،گـذاریها  خالص افزایش در سرمایه، خالص افزایش در مانده تسهیالتنقدینگی شامل 

خـالص  ، خـالص تغییـرات در وجـوه نقـد    ي نقـدینگی نیـز شـامل    بوده و جریانات ورود سایر و زیر خط ترازنامه

دریافت خطـوط   ،وصول مطالبات از بانکها ،گذاریها سود حاصل از سرمایه ،ها منهاي ذخایر قانونی افزایش در سپرده

از ایـن  باشد. در مجموع میتوان اینگونه بیان نمود که با اسـتفاده   می سایر و اقالم زیر خط ترازنامه ،اعتباري صادراتی
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هـا و   تـوانیم راهکارهـاي مناسـبی بـراي مـدیریت بهتـر دارایـی        سري نسبت هاي خاص، می جداول و محاسبه یک

  ها ارائه دهیم. بدهی

  

  هاي اسالمی   ساختار دارایی و بدهی در بانک

 توان گفـت کـه بانکـداري اسـالمی بـه      گذاران در منافع بانک شریک هستند، لذا می در بانکداري اسالمی سپرده

هـاي مـدیریت    هـایی در شـیوه   رو، تفـاوت  گذاران اسـت. از ایـن   نفعان از جمله سپرده دنبال حداکثرسازي منافع ذي

دارایی و بدهی در بانکداري اسالمی در مقایسه با بانکداري متعارف وجود دارد. این تفـاوت در مرحلـه اول ناشـی    

هـاي   ي متعارف است و دوم آنکه حرمت ربا و ویژگیاز متفاوت بودن نظام حسابداري بانکداري اسالمی با بانکدار

کننده افزایش سرمایه نیست و مشارکت در سـود   دهنده آن است که عامل زمان به تنهایی عامل تعیین فقهی آن نشان

شـود. لـذا ایـن دو     گذاري در بخش حقیقی اقتصاد، رکن اساسی معامالت پـول تلقـی مـی    و یا زیان ناشی از سرمایه

  مدیریت دارایی و بدهی بانکداري اسالمی قابل توجه هستند.عامل مهم در 

ها کـه مبتنـی بـر     ها و بدهی اي به اقالم دارایی براي شناخت ساختار دارایی و بدهی در بانکداري اسالمی، اشاره

هـاي اسـالمی هماننـد بانکـداري      هـا در بانـک   طور کلی، منبع و مأخـذ دارایـی   نماییم. به شریعت اسالمی است، می

اسـالمی کـه    ها خواهد بود. به بیان دیگر، رکن اساسی در سودآوري بانـک   عارف، ناشی از از ارزش ویژه و بدهیمت

هـا معرفـی    هاست با منشأ داخلی، تحت عنوان ارزش ویژه و با منشأ خـارجی تحـت عنـوان بـدهی     ناشی از دارایی

شوند، متأثر از منـابع پـولی و ثـروت     معرفی میهاي با بازده بانکداري اسالمی که در قالب مصارف  شوند. دارایی می
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توانـد در قالـب یکـی از     گذاران است که بر حسب درجه نقدینگی آنهـا مـی   حقوق صاحبان سهام و یا منافع سپرده

  .عقود اسالمی معرفی شوند

  

  هاي اسالمی ساختار کلی دارایی و بدهی در بانک

  ها و حقوق صاحبان سهام بدهی  ها دارایی

  جاري: هاي دارایی

  موجودي نقد

  مدت گذاري کوتاه سرمایه

  ها و اسناد دریافتنی حساب

  مطالبات

  تسهیالت اعتباري در قالب عقود اسالمی

  هاي مستقیم گذاري سرمایه

  هاي ثابت: دارایی

  هاي ثابت مشهود دارایی

  هاي ثابت نامشهود دارایی

  سرقفلی

  ها سایر دارایی

  :ها بدهی

  ها و اسناد پرداختنی حساب

  ها و موسسات اعتباري هاي بانک دهسپر

  هاي امانی سپرده

  گذاري هاي سرمایه سپرده

  هاي سهام پرداختنی سپرده

  سود سهام پرداختنی

  مدت هاي پرداختنی بلند حساب

  حقوق صاحبان سهام:

  سرمایه

  اندوخته قانونی

  اندوخته احتیاطی
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  سود و زیان انباشته

  مجمع بدهی و حقوق صاحبان سها  ها جمع دارایی

  ها اقالم زیر خط دارایی

تعهدات مشتریان بابت فروش محصـوالت  

  و خدمات بانکداري اسالمی

  ها اقالم زیر خط بدهی

ــوالت و    ــروش محص ــت ف ــک باب ــدات بان تعه

  خدمات بانکداري اسالمی

  

هـاي مختلـف اعـم از     هاي غیر ربوي، انواع سپرده هایی است که از سـوي بخـش   عمده ترین اقالم بدهی بانک

تـوان بـه طـور کلـی بـه       اسالمی را می  هاي بانک اند. سپرده گذاري شده ی و حقوقی، خصوصی و دولتی سپردهحقیق

الحسـنه اعـم از جـاري و پـس انـداز فاقـد        هاي قرض گذاري تفکیک کرد. سپرده الحسنه و سرمایه هاي قرض سپرده

ل سپرده هاي سرمایه گذاري است که بانـک  هزینه مالی براي بانک خواهند بود. نوع دیگري از انواع منابع مالی شام

هـاي مختلـف    گـر وجـوه در بخـش    تواند به عنوان واسـطه  اسالمی بر اساس سازوکار مشارکت در سود و زیان می

گذار پرداخت نمایـد. بـر ایـن     الشرکه به سپرده کار گیرد و بازدهی حاصل از آن را به نسبت زمان و سهم اقتصادي به

بایستی در اختیار تسـهیالت اعتبـاري قـرض الحسـنه      الحسنه می هاي قرض ی همه سپردهاساس در بانکداري اسالم

  قرار گیرد.

توان به این نکته اشاره نمود کـه تفـاوت    ترین شاخص در ثبات مالی بانک می در ارتباط با سرمایه به عنوان مهم

است تـا نظرهـاي    صادي موجب شدههاي اقت ساختاري فعالیت بانکداري متعارف و بانکداري اسالمی در بعد فعالیت

  مختلفی درباره محاسبه نرخ کفایت سرمایه در بانکداري اسالمی به شرح زیر مطرح شود:
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       مشارکت در سود و زیان و عدم اخذ وثیقه در این نوع معامالت بـا ضـرایب بـاالتري از ریسـک اعتبـاري

  نسبت به بانکداري متعارف همراه خواهد بود.

 رو، محاسـبه ضـرایب    به معناي مشارکت هم در سود و هم در زیان است. از این مشارکت در سود و زیان

گذار و سهم بانک محاسبه شود. به بیـان   بایستی به نسبت سهم سپرده هاي اسالمی می ریسک براي دارایی هاي بانک

فایـت سـرمایه   بایستی میانگین موزون به ریسک سهم مشتري از محاسبه ک دیگر، در محاسبه نرخ کفایت سرمایه می

در مخرج خارج شود. بنابراین، براي رسیدن به حد مطلوب کفایـت سـرمایه در بانکـداري اسـالمی در مقایسـه بـا       

  بانکدراي متعارف نیاز به سرمایه کمتري خواهد بود.

 ها اعم از باالي خط و زیـر خـط ترازنامـه بانکـداري اسـالمی هماننـد بانکـداري         کیفیت سایر اقالم دارایی

 داراي ضرایب متفاوت از نظر ریسک اعتباري، عملیاتی و بازار هستند.متعارف 

گـذاري مبتنـی    هاي سـرمایه  گذاري بانک غیر ربوي ناشی از دو منبع سپرده به طور کلی، منابع پولی قابل سرمایه

ی، منـابع را  اسالمی  پس از کسر اندوخته قانونی و یا اندوخته احتیاط  بر بدهی و سرمایه جزء اول بانک است. بانک

صورت مشاع و بـر مبنـاي    گذاري به در قالب عقود مشارکتی (با سود متغیر) به کار گرفته و بازدهی ناشی از سرمایه

هاي اسـالمی حداکثرسـازي    سیستم حسابداري تعهدي را محاسبه و بین سهامداران تقسیم خواهد کرد. هدف بانک

هـاي   رو، بـا توجـه بـه ویژگـی     (مالکین حقوقی) خواهد بود. از ایننفعان گذاران و ذي منافع سهامداران اعم از سپرده

بانکداري اسـالمی، همـواره ارزش افـزوده اقتصـادي بـه عنـوان شاخصـی بـراي خلـق ارزش در قالـب (عوامـل)            

هاي مختلف مدیریت ترازنامه (دارایی و بدهی) در این شیوه بانکداري نسبت به بانکـداري متعـارف بیشـتر     شاخص

واقع، کاهش نوسانات جریانات پولی و ثبات آن در بانکداري اسالمی موجب کـاهش ذخیـره احتیـاطی     باشد. در می
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هـاي بـا    هـا و خریـد دارایـی    شود. از طرفی با آزاد شدن این نوع دارایی نقدي به منظور پوشش ریسک نقدینگی می

هاي مالی بانکـداري   ت در صورتبازده بیشتر، ارزش افزوده اقتصادي افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش شفافی

هاي غیرکارآمد و گردش صحیح و سالم منابع موجب افزایش بازدهی و در نهایـت   اسالمی، عدم استفاده از داراریی

دهـد کـه اسـتفاده از     هـا نشـان مـی    افزایش ارزش افزوده اقتصادي در این شیوه از بانکداري خواهد شـد و بررسـی  

المللی مانند کمیته نظارتی بال بـا   هاي بین ط با نرخ کفایت سرمایه از سوي سازمانشده در ارتبا استانداردهاي تدوین

سازي با بانکداري بـین المللـی    رعایت اصول و چارچوب نظري بانکداري اسالمی به منظور ایجاد تعامل و یکپارچه

  رسد.   مفید به نظر می

  نماییم: ک ارائه میهاي پیشنهادي جهت بهبود مدیریت و کاهش ریس در ادامه به توصیه

 یابی به اطالعات مناسب کیفیت سهام جهـت   بندي براي دست هاي رتبه افزایش نظارت و استفاده از شرکت

  گذاري سرمایه

 گذاري متقابل هاي سرمایه ها از طریق بازار و افزایش نقش مدیریت صندوق گذاري انجام سرمایه  

 گـذران و   ک و آستانه تحمـل انـواع مختلـف سـپرده    استفاده از خدمات مختلف متناسب با میزان قبول ریس

  مشتریان

 گذران نهادي به منظور بهبود حاکمیت شرکتی افزایش نقش سرمایه  

 هاي اسالمی توجه و اهمیت ویژه به مدیریت نقدینگی در بانک 
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