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مديريت ريسك در نظام بانكداري بدون ربا

)با تأكيد بر ريسك اعتباري(

ليال محرابي * 

* كارشناس ارشد پژوهشي، گروه بانكداري اسالمي، پژوهشكده پولي و بانكي.

1. مقدمه
بانكي  تعابير مالي و  در ساليان اخير، بحث ريسك و مديريت آن در 
قابليت  در هر حيطه اي  ريسك  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  همواره 
مطرح شدن دارد. يكي از مهم ترين اين حيطه ها بانك ها هستند، زيرا 
بانك ها از يك سو سپرده هاي مردم را جمع آوري كرده و از سوي ديگر 
با  لذا  اقدام مي كنند.  بانكي  انجام عمليات  به  منابع  اين  از  استفاده  با 
توجه به تغييرات مداوم در عوامل محيطي و سيستم هاي اقتصادي هر 

روز ريسك هاي متفاوتي بر ساختار مالي بانك ها تأثير مي گذارد.
به  عنايت  با  اسالمي  ماليه  و  بانكداري  نظام  ميان  اين  در   
و  شناسايی  كه  است  روبه رو  ريسك هايي  با  خود  خاص  ويژگي هاي 
به طراحي  به طوري  كه مي تواند  است،  بسيار مهم  آن  انواع  مديريت 
روش ها، استانداردها، آموزش ها و سيستم هايي براي كنترل، كاهش و 
پيشگيري از رخدادهاي نامطلوبي كه اثر تخريبي بر حيات بانك هاي 
اسالمي دارد، منجر بشود. البته هر گونه انديشه و نوآوري براي مواجهه 

با موضوع ريسك در بانكداري اسالمي، مستلزم شناخت مباني مديريت 
ريسك در بانكداري سنتي و شناخت كافي از فرهنگ غني و رفتارهاي 
اسالمي در زمينه معامالت و قراردادهاي اسالمي مي باشد. لذا در اين 
مقاله سعی شده است به معرفی انواع ريسك و مديريت آن در مفهوم 

كلی و سپس در ارتباط با بانكداری اسالمی پرداخته شود.

2. تعريف ريسك
روبه روشدن  يا  بروز خطر  احتمال  يا  امكان  معني  به  لغت  در  ريسك 
با خطر، صدمه ديدن، خسارت ديدن و كاهش درآمد مي باشد. در واقع 
تحت  گردد  آينده   پيش بيني هاي  محقق نشدن  موجب  كه  عاملي  هر 
ريسك  ديگر  سوي  از  مي شود.  گرفته  نظر  در  ريسك  عامل  عنوان 
زيان بالقوه اي است كه يا مستقيمًا از زيان هاي درآمد و سرمايه حاصل 
مي شود و يا به صورت غير مستقيم از محدوديت هايي به وجود مي آيد كه 
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 تعيين، اندازه گيري، مشاهده و كنترل انواع ريسك ،
و مي دهند  تشكيل  را  ريسك  مديريت   فرآيند 
سازمان، هر  در  ريسك  مديريت  اصلي   هدف 
از استفاده  بهينه سازي  و  عملكرد  بهترين   ارائه 
دارايي هاي ارزش  رساندن  حداكثر  به  و   سرمايه 

سهامداران مي باشد

توانايي بانك را براي دستيابي به اهداف تجاري و مالي خود كاهش 
مي دهد. اين محدوديت ها، با كاهش توانايي بانك در اداره امور تجاري 
يا عدم دستيابي به منافع حاصل از موقعيت هاي مختلف، ريسك را به 

بانك تحميل مي نمايند.
جمله  از  عواملي  دليل  به  بانكداري  نظام  در  ريسك  ماهيت 
وضعيت  عمليات،  اين  متفاوت  ماهيت  بانكي،  عمليات  تنوع  و  تعداد 
بانك  سهامداران  منافع  حفظ  آن،  ميزان  محدوديت  و  بانك  سرمايه 
نبود  و  آن  فراواني  و  سپرده گذاران  منابع  وضعيت  سپرده گذاران،  و 
تخصص كافي در زمينه هاي مديريت منابع و ثبت عمليات زياد مالي 
كاماًل متفاوت از ريسك در ديگر واحدهاي اقتصادي است و تمام اين 
موارد ضرورتًا ايجاب مي كند كه مديريت ريسك در بانك ها حساس تر، 
پيچيده تر و مشكل تر از مديريت ريسك در ديگر واحدهاي اقتصادي 
باشد. مضافًا اينكه برخی ريسك ها خاص بانك ها بوده و در مورد ساير 
بنگاه ها موضوعيت ندارند. از سوي ديگر ويژگي برخي از عمليات در 
بانك هاي اسالمي مديريت ريسك را با حساسيت و پيچيدگي بيشتري 

روبه رو كرده است.
در هر صورت، بروز ريسك در هر دو نظام بانكداري متعارف و 
بانكداري اسالمي به كاهش قدرت سود آوري بانك منجر مي گردد كه 
در سه شكل سود آوري كمتر از هدف پيش بيني شده، ازبين رفتن تمام 
سود پيش بيني شده و نهايتًا زيان نشان داده مي شود. در اين  ميان زيان، 
مخرب ترين شكل ريسك است كه مي تواند موجب از بين رفتن تمام 
يا بخشي از سرمايه بانك، يا حتي بخشي از سپرده ها و در شكل حاد 
تمام سپرده هاي بانكي شود و موجوديت بانك را با خطر مواجه كند. 
به  آن  مديريت  و سپس  اول  مرحله  در  ريسك ها  شناسايي  اين رو  از 
از بروز اين رخدادهاي  ابزاری برای ممانعت  روشي نظام مند مي تواند 

نامطلوب باشد.

3. مديريت ريسك
سرمايه  ميزان  مواجه اند  آن  با  بانك ها  امروزه  كه  نكاتي  مهم ترين 
مهم ترين  از  يكي  ريسك  مديريت  است.  ريسك  مديريت  و  الزم 
قسمت  آن  دربرگيرنده  و  مي باشد  بانكي  و  مالي  سيستم هاي  اركان 
قرار  تأثير  را تحت  است كه مجموعه ريسك ها  بانك  فعاليت هاي  از 
فرآيند  ريسك ها  كنترل  و  مشاهده  اندازه گيري،  تعيين،  مي دهد. 
مديريت ريسك را تشكيل مي دهند و هدف اصلي مديريت ريسك در 
ارائه بهترين عملكرد و بهينه سازي استفاده از سرمايه و  هر سازمان، 
به  حداكثررساندن ارزش دارايي هاي سهامداران مي باشد كه با استفاده 
جمله  از  اساسي  ريسك هاي  به موقع،  راهكارهاي  و  مناسب  تدابير  از 
ريسك اعتباري، ريسك بازار و ريسك عملياتي را پوشش مي دهند. از 

جدول 1- انواع مختلف ريسك  در نظام بانكي و روش هاي مديريت آن

روش هاي مديريت انواع ريسك

ريسك اعتباري

كه  طوري   به   بوده  فروش ها  و  خريد  و  تسهيالت  اعطاي  مورد  در  اعتباري  ريسك 
از  ناشي  زيان  احتمال  نيز  و  اعطا شده  تسهيالت  فرع  و  اصل  برگشت  احتمال عدم 
مبادله  طرفين  اعتبار  و  اطمينان  مبادله،  موارد  كاال،  كيفيت  نوع  لحاظ  از  مبادالت 
مي باشد. اين ريسك مربوط به زماني است كه وام گيرنده يا همتاي بانك قادر به ايفاي 
از منافع  نباشد. ساختار مناسب وام دهي و احتياط هاي الزم براي حفاظت  تعهد خود 
بازنگري  تسهيالت،  قرارداد  با  اعتباري1  مشتقه  مالي  اوراق  از  استفاده  وام دهندگان، 
دوره اي به دارايي هاي بانك، مديريت به موقع و آماده براي تغيير در تركيب تسهيالت 
به علت اتفاقاتي كه در بازار رخ مي دهد يا گرفتن وثايق اضافي، باعث كاهش و كنترل 

ريسك اعتباري مي شود.
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اين رو هدف مديريت ريسك، حذف ريسك ها از فعاليت بانك نيست 
انواع  معرفي  است.  بازدهي  و  ريسك  ميان  بهينه  تعادل  ايجاد  بلكه 

ريسك بازار

ريسك بازار شامل تغييرات نرخ بهره، نرخ ارز، قيمت سهام و يا كاال مي باشد. بانك ها 
به طرق مختلف با ريسك بازار مواجه مي شوند. اين ريسك ممكن است در پرتفوي 
اوراق بهادار )مانند اوراق قرضه يا اوراق بهادار مبتني بر دارايي ها( و يا در ابزارهاي 
مختلف )مانند نرخ بهره ابزار مشتقه و نرخ ارز قرارداد سلف( كه براي اهداف معامالتي 
در  بازار  ريسك  مديريت  بخش  باشد.  داشته  وجود  مي روند،  به كار  سرمايه گذاري  يا 
ريسك  شامل  بازار  اعالم شده  ريسك هاي  تأييد  و  آزمايش  ارزيابي،  وظيفه  بانك ها، 
نرخ بهره، ريسك نرخ ارز، ريسك تعديالت و ريسك جاري را بر عهده دارند. از اين رو 
جهت مقابله با تغييرات نرخ ارز، نرخ بهره و تغييرات قيمت سهام و كاال به ترتيب از 
ابزار مشتقه نرخ ارز، بهره و ابزار مشتقه مانند شاخص سهام، معامالت آتي و سلف بر 

روي قيمت كاال استفاده مي شود.

ريسك عملياتي

عدم  و  قصور  از  ناشي  زيان هاي  پوشش  از  است  عبارت  عملياتي  ريسك  مديريت 
كارايي پرسنل )نيروي انساني(، شكست تدابير امنيتي، كنترل ها و تكنولوژي، زيان هاي 
ناشي از عدم آگاهي و يا عدم صحت اطالعات، ارتباطات، ريسك اجرايي قراردادها و 

آيين نامه ها و ريسك اعتماد و اعتبار.
تمركز  بخش  اين  وظايف  جمله  از  و  است  پيچيده  بسيار  ريسك  اين  مديريت 
كنترل در عمليات متقابل مي باشد. اين كنترل به اين منظور مي باشد كه هيچ خدشه اي 
بر اطالعات وارد نشود و از سوي ديگر از دسترسي اشخاص سوء استفاده كننده ممانعت 
 نمايد. با توجه به پيچيده بودن ريسك عملياتي، كّمي كردن اين ريسك كار دشواري 
گزارش هاي  به  توجه  با  را  عملياتي  ريسك  از  برآوردي  مي توانند  بانك ها  اما  است 
حسابرسي، گزارش هاي مديران، برنامه كسب و كار و غيره داشته باشند. در اين ميان 
كه  است  عواملي  از  يكي  حسابرسي  در  ريسك  ارزيابي  استانداردهاي  به كارگيري 

مي تواند در كاهش ريسك عملياتي مؤثر باشد.

ريسك نقدينگي

ريسك نقدينگي عبارت است از عدم آمادگي بانك ها براي تأمين تسهيالت اعطايي يا 
پرداخت به موقع ديون بانك ها )سپرده ها(. اين ريسك با ساير ريسك هاي مالي مختلط 
است و به همين دليل سنجش و كنترل آن با دشواري روبه روست. علل پيدايش ريسك 
نقدينگي عبارت است از: 1ـ خروج سپرده ها، 2ـ قابليت تبديل دارايي هاي غير نقد به 
نقـد، 3ـ حجم سرمايـه گـذاري هـا،  4ـ شكاف زماني دارايي ها و بدهي ها. از اين رو 
يكي از مهم ترين اصول مديريت ريسك نقدينگي برآورد نيازهاي نقد بانك در آينده 

است. اين برآورد ها مي تواند بر مبناي سه روش زير انجام گيرد:
ـ برآورد بر مبناي منابع و مصارف وجوه نقد

ـ برآورد بر مبناي ساختار دارايي ها و بدهي ها و سرعت تبديل آنها به وجوه نقد
ـ برآورد بر مبناي شاخص هاي نقدينگي

مختلف ريسك  در نظام بانكي و روش هاي مديريت آن در جدول 1 
ارائه شده است.
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 ريسك سرمايه بانك هاي اسالمي به علت انتقال
به اعطاشده  تسهيالت  سوخت شدن  و   ريسك 
در اما  مي يابد  كاهش  نسبت  به   سپرده گذاران 
آن در  كه  مشاركتي،  تسهيالت  مورد  در   عوض، 
شريك اند، تسهيالت  زيان  و  سود  در   بانك ها 

ريسك بانك ها مي تواند افزايش يابد

4. مديريت ريسك در بانكداري اسالمي
ويژگي هاي بانك هاي اسالمي و الگوهاي واسطه گري مالي مورد 
استفاده آنها باعث شده است كه تأمين منابع مالي براي فعاليت هاي 
شيوه  و  متعارف  بانك هاي  و  اسالمي  بانك هاي  توسط  اقتصادي 
تجهيز منابع نيز با دو روش كاماًل متفاوت صورت گيرد. تفاوت اصلي 
قراردادهاي  به كارگيري  در  متعارف  بانكداري  از  اسالمي  بانكداري 
اسالمي و مبتني بر مشاركت در سود و زيان است. اين تفاوت ها موجب 
مي شود ميزان ريسك فعاليت هاي بانكي در دو نظام به صورتي متفاوت 
بين سپرده گذاران بانك و سرمايه گذاران توزيع شود. به عبارت ديگر 
مديريت ريسك در بانكداري اسالمي به دليل غير ربوي بودن و مفاهيم 
خاص آن عالوه بر موارد مطرح شده در مديريت ريسك نيازمند اعمال 

دقت در مفاهيم بانكداري اسالمي نيز مي باشد.
سازوكار  و  اسالمي  بانكداري  ماهيت  متفاوت بودن  به  توجه  با 
درباره  بال  كميته  بيانيه  در  تجديد نظر  مي رسد  به نظر  آن  با  متناظر 
نسبت كفايت سرمايه بانكداري اسالمي ضروري است. در چهارچوب 
جديد كميته بال )Basel II( در محاسبه جديد كفايت سرمايه، ريسك 
اعتباري را بر اساس ارزيابي طرفين معامله و ريسك بازار را بر اساس 
ميزان نقدشدن دارايي هاي مالي مدنظر قرار مي دهند، در حالي  كه در 
استوار  دارايي ها  پشتوانه  اساس  بر  معامالت  كليه  اسالمي  بانكداري 

است.
در مديريت ريسك و بررسي عوامل بروز آن در ماليه اسالمي، 
مهم ترين اصل، تقسيم سود و زيان حاصل از معامله و پرهيز از پرداخت 
ربا يا همان بهره پول است. عالوه بر اين سپرده گذاران در بانك هاي 
اسالمي، همانند سهامداران بورس، در ريسك و سود دريافتي حاصل 
از سرمايه گذاري ها شريك مي باشند. اگرچه ريسك سرمايه بانك هاي 
اسالمي به علت انتقال ريسك و سوخت شدن تسهيالت اعطاشده به 
سپرده گذاران به نسبت كاهش مي يابد اما در عوض در مورد تسهيالت 
شريك اند،  تسهيالت  زيان  و  سود  در  بانك ها  آن  در  كه  مشاركتي 

ريسك بانك ها مي تواند افزايش يابد.
بانكداري  استفاده  مورد  مفاهيم  عمومي ترين  خالصه  به طور 
اسالمي شامل مضاربه )تقسيم سود(، وديعه )به امانت گذاردن(، مشاركت 
)سرمايه گذاري مشترك(، مرابحه )قرارداد مبتني بر قيمت تمام شده( و 
اجاره به شرط تمليك )ليزينگ( است. از جمله ريسك هاي خاص در 

بانك هاي اسالمي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
بانك هاي اسالمي جهت پرداخت نرخ بازده مناسب به دارندگان 

بايد  نرخ  اين  زيرا  هستند،  فشار  تحت  سرمايه گذاري  حساب هاي 
انگيزه كافي جهت نگهداري  به گونه اي باشد كه براي سپرده گذاران، 
سپرده هايشان در اين بانك ها ايجاد نمايد. حال اگر اين نرخ باالتر از 
ممكن  بانك  باشد،  سرمايه گذاري  قراردادهاي  به  پرداخت  قابل  نرخ 
است از برخي از منافع خود جهت حفظ منافع سهامداران چشم پوشي 
نمايد. لذا كوتاهي و مسامحه در اين امر و عدم مديريت صحيح ممكن 
است به خروج سپرده ها از بانك منتهي شود كه به  دنبال خود موقعيت 
تجاري و رقابتي بانك را با خطر رو به رو خواهد كرد. اين مسأله باعث 
ريسك كاهش سپرده2 در بانك ها مي شود. از سوی ديگر به دليل اينكه 
در عقود مشاركتی، بانك اسالمی در سود تحقق يافته شريك می شود، 
تأمين مالی پروژه های دارای  افزايش سود حالل سعی می كند  برای 
در  دهد.  ترجيح  پايين  بازدهی  دارای  بر پروژه های  را  باالتر  بازدهی 
نتيجه هر گاه نرخ های بازده انتظاری طرح ها بر اساس اصول درست 
برآورد گرديده و با درنظرگرفتن ريسك همراه شود، كاراتر بوده و به 
جامعه نزديك تر  در  سرمايه گذاری  برای  مالی  منابع  بهينه  تخصيص 

می شود.
در عين حال قراردادهاي مضاربه و مرابحه با ريسك عدم تقارن 
از  مضاربه  با  مقايسه  در  مرابحه  قرارداد  مي باشند.  مواجه  اطالعات3 
مرابحه،  قرارداد  در  زيرا  است،  برخوردار  كمتري  ريسك پذيري  درجه 
اما  است.  شده  برقرار  بانك  و  مشتري  بين  قبل  از  نظر4   مورد  نرخ 
قرارداد مرابحه نيز با ريسك روبه رو است، زيرا بانكي كه كاالها را به 
نفع مشتري خريداري مي كند ممكن است به  دليل تغيير شرايط مالي 
مواجه  فروش  غير قابل  كاالهاي  با  قرارداد،  مدت  پايان  در  مشتري 
گردد. در اين حالت بخشي از افزايش قيمت بايد توسط بانك جبران 
بازرگاني،  قراردادهاي  در  كه  معتقدند  اسالمي  لذا صاحبنظران  گردد. 
افزايش دهد. در  از ريسك، نرخ را  بانك مجاز است براي جلوگيري 
واقع به دليل ممنوعيت فقهی استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر نرخ 
بهره، ريسك نرخ بهره تنها به طور مستقيم بر بانك های اسالمی تأثير 
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با مقايسه  در  اگرچه  غير مشاركتي  اسالمي   عقود 
 عقود مشاركتي ريسك كمتري دربردارند، اما اين
را بانك هاي اسالمي  و  نيز واجد ريسك اند   عقود 
 در معرض ريسك اعتباري و نيز ريسك ناشي از

نوسان قيمت كاال قرار مي دهند

می گذارد و اين تأثير از طريق افزايش نسبت سود و در نتيجه افزايش 
قيمت فروش در معامالت فروش اقساطی و معامالت اجاره ای است و 
از طرفی بانك اسالمی بايد هر اضافه درآمدی را كه به دست می آورد با 
صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري تقسيم نمايد ولی نمی تواند در عين 
افزايش  دارد  قرار  دارايی ها  بخش  در  كه  را  خود  دريافتنی هاي  حال، 
درآمد  كه  می شود  باعث  قيمت گذاری  تطابق  عدم  اين  دهد.  قيمت 
خالص حاصل از مرابحه5 در معرض ريسك قيمت ناشی از تغيير در 

نسبت سود قرار گيرد.
  مشكل جدي در قرارداد مضاربه براي بانك تأمين كننده وجوه 
زماني به وجود مي آيد كه هيچ ضمانتي براي بازگشت سريع وجوه به 
بانك وجود ندارد. به عالوه ريسك عدم دريافت سود6 نيز قابل توجه 
است كه با نظر به ساختار اقتصادي كشورها، بخش توليد در بسياري 
از زمينه ها كماكان از بازده مطلوبي برخوردار نيست و سرمايه گذاري در 
بخش بازرگاني و خدمات از ريسك كمتر و بازدهي بيشتري برخوردار 
مضاربه  قراردادهاي  در  كه  اطالعات،  تقارن  عدم  مشكل  است. 
و  آن  اساس  بر  بانك ها  و  دارد  وجود  منابع  تجهيز  بخش  در  بانكي 
بنابر تشخيص خود سپرده هاي مردم را به كار مي گيرند، احتمال بروز 
مخاطرات اخالقي7 را بسيار باال برده و انگيزه بانك ها را براي قبول 
مناسب،  سرمايه  درنظرگرفتن  بدون  مالي  مؤسسات  اداره  و  ريسك 
زيادتر مي كند. در واقع صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري در بانك هاي 
اسالمي در مقايسه با سهامداران شركت هاي سرمايه گذاري متداول از 
حقوق يكساني برخوردار نيستند ولي در عين حال همان ريسك ها را 

هم تقبل مي كنند. 
بانك هاي اسالمي از نظر عملياتی با شركت هاي سرمايه گذاري 
متداول در نظام اقتصادی متعارف شباهت دارند. زيرا ارزش اسمی اصل 
با جمع آوری  را تضمين نمي كنند و  و سود سپرده هاي سرمايه گذاري 
آنها  به  سرمايه گذاری  خدمات  سرمايه گذاران،  وجوه  يكپارچه كردن  و 
ارائه مي دهند. اما يك تفاوت اساسی در مفهوم اين دو نهاد وجود دارد. 
شركت هاي سرمايه گذاري سرمايه خود را به مردم مي فروشند درحالی  

سهامداران  مي كنند.  سپرده  قبول  مردم  از  اسالمي  بانك هاي  كه 
مالك  و  صاحب  خود،  سهم  با  متناسب  سرمايه گذاري،  شركت  يك 
اطالعات  دريافت  حق  قبيل  از  امتيازاتی  و  حقوق  از  و  بوده  شركت 
منظم در مورد گسترش شركت و حق رأی در موارد مهم نظير تغيير 
در خط مشی سرمايه گذاري شركت، برخوردارند. لذا اين سهامداران در 
موقعيتی هستند كه مي توانند در مورد سرمايه گذاري تصميمات عاقالنه 
اتخاذ كرده، عملكرد شركت را تحت نظارت قرار داده و بر تصميمات 
حساب هاي  سپرده گذاران  كه  حالی   در  تأثيرگذارند.  شركت  راهبردی 
سرمايه گذاري در بانك هاي اسالمي فقط مجازند در سود و زيان بانك 
بر اساس نسبت هاي قيدشده در قرارداد، سهيم شوند. لذا سپرده های 
داشت،  تمايل  سرمايه گذار  كه  لحظه  هر  نمي توان  را  سرمايه گذاري 
)در موارد زيادی و در صورت تمايل صاحبان  برداشت نمود  بانك  از 
نمي كنند(.  موعد مخالفت  از  زودتر  برداشت  با  بانك ها  اين سپرده ها، 
به عالوه صاحبان سپرده های سرمايه گذاري حق رأی ندارند، زيرا مالك 
هيچ بخشی از سرمايه بانك نيستند و لذا نمي توانند بر خط مشی بانك 
مديريت  اعمال  شرايط،  اين  در  بگذارند.  تأثير  سرمايه گذاري  امور  در 
جمعی مشكل تر و احتمال قبول ريسك بيشتر، توسط بانك ها و بروز 
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جدول 2- مهم ترين ريسك های مربوط به عقود مختلف

انواع ريسك ها عقود اسالمی

عقود 
مبادله ای

جعاله
بر مبنای نظر بسياری از فقها، جعاله قراردادی جايز است. لذا پيش از آنكه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل 
مي توانند جعاله را فسخ كنند. بعد از آنكه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را فسخ كند اشكال ندارد، 
اما بايد مزد مقدار عملی را كه عامل انجام داده است به  وی پرداخت كند، همان طور كه عامل مي تواند عمل را ناتمام 
بگذارد؛ اما اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آن  را تمام كند و در صورتی كه كار را ناتمام بگذارد، 
استحقاق اجرت را نخواهد داشت. اما شايد پرداخت مزد و اجرت مدت زماني كه بانك مشغول به فعاليت بوده، هزينه 
جايزبودن  ريسك  روبه روست،  آن  با  جعاله  قرارداد  كه  ريسك هايی  از  يكی  بنابراين  نكند.  جبران  را  بانك  فرصت 

)ريسك عقد جايز( آن است. 
يكی از انواع جعاله، جعاله خاص است. در اين نوع جعاله شخصيت عامل برای جاعل )كارفرما( اهميت دارد و اگر عامل 
انجام كار را به ديگری واگذارد، مستحق اجرت نخواهد بود. اين مسأله مي تواند برای نظام بانكی ريسك نقدينگی 

پديد آورد.
ريسك  لذا  پرداخت نشود،  به طور كامل  و  به موقع  به وسيله جاعل  قرارداد جعاله  از  ناشی  اجرت عمل  ممكن است 

اعتباری جعاله مطرح مي شود.

اجاره به شرط تمليك
نوسان قيمت و عدم تعديل اجاره بها در قرارداد اجاره به شرط تمليك مي تواند برای موجر )نظام بانكی( ريسك عدم 

تعديل 8 پديد آورد.
از سوی ديگر، با توجه به اينكه قرارداد اجاره به شرط تمليك به پشتوانه دارايی )عين مستأجره( و منفعت آن انجام 

مي شود، به طور نسبی با ريسك اعتباری كمی روبه روست.

فروش اقساطی
با توجه به عدم تعديل نرخ سود و قيمت در قرارداد فروش اقساطی، هرگونه تورم و افزايش ناگهانی قيمت باعث 
را  ريسك عدم تعديل  و  بانك مي شود  برای  اقساطی  فروش  از  دريافت حاصل  قابل  مطالبه های  ارزش  كاهش 

افزايش مي دهد.

خريد دين
مهم ترين ريسكی كه خريد دين برای بانك ها پديد مي آورد، ريسك اعتباری است. 

سلف
با توجه به ويژگی هاي قرارداد سلف، مهم ترين ريسكی كه اين قرارداد با آن روبه روست، ريسك قيمت است كه با 

سقوط يكباره قيمت كاالی پيش خريدشده، ايجاد مي گردد.
اگر كسی چيزی را به بيع سلف خريده باشد، نمي تواند آن را پيش از سررسيد بفروشد. بنابراين قابليت نقدشوندگی سلف 

در بازار ثانويه امكان پذير نيست. از اين رو ريسك نقدينگی اين قرارداد به طور نسبی فراوان است.
با توجه به  اينكه در قرارداد سلف بايد قيمت كاال در ابتدای قرارداد به وسيله شخصی كه پيش خريد مي كند پرداخت 

شود، ريسك اعتباری در اين قرارداد به  نسبت فراوان است.
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 مديريت ريسك مؤثر و كارآمد در بانكداري اسالمي
 نيازمند يك چهارچوب مقرراتي مناسب و همچنين
زيرساخت هاي بازارها،  نهادها،  مطلوب   گسترش 
 بازار و ابزارهاي مالي مناسب مي باشد و با توجه
نحوه و  اوليه  بررسي  موضوع  آن،  ويژگي هاي   به 

تصويب تسهيالت بسيار بااهميت مي شود

مخاطرات اخالقی در عمليات آنها بيشتر می شود.  
يكي از ريسك هاي مترتب بر تسهيالت مشاركتي اين است كه 
مشاركت در برخي از فعاليت ها به مسدودشدن نقدينگي مي انجامد و 
لذا گاهي مؤسسات مالي كه سرمايه نقدي خود را به اين گونه فعاليت ها 
و  اوليه  سرمايه  به  تا  بكشند  انتظار  سال ها  بايد  مي دهند  اختصاص 
سود مورد انتظار دست يابند. به عبارت ديگر مشاركت در پروژه هاي 

بلند مدت مي تواند عاملي براي ريسك نقدينگي شود. 
عقود اسالمي غير مشاركتي اگر چه ريسك كمتري دربرداشته و 
در مقايسه با عقود مشاركتي شباهت بيشتري به تسهيالت مالي سنتي 
واجد  نيز  عقود  اين  اما  دارند،  غير اسالمي(  كشورهاي  )در  مرسوم  و 
عقد  مشخص  به طور  شوند.  شناخته  است  الزم  كه  مي باشند  ريسك 
سلم يا بيع سلف )خريد با تحويل كاال در آينده(، بانك هاي اسالمي 
قيمت  نوسان  از  ناشي  ريسك  نيز  و  اعتباري  ريسك  معرض  در  را 
بانك ها در قبال  اين قراردادها،  كاال قرار مي دهد، زيرا در چهارچوب 
پرداخت نقدي موافقت مي كنند تا كاال را در آينده خريداري نمايند و 
زماني كه  تا  مي دارند  نگاه  خود  نزد  را  خريداري شده  كاالي  همچنين 
بتوانند مجدداً آن را به پول نقد تبديل كنند. نظير همين ريسك در عقد 
قرارداد اجاره وجود دارد، زيرا در بانكداري اسالمي، برخالف روش هاي 
ليزينگ مرسوم در ساير كشورها، بانك ها نمي توانند ريسك و پاداش 
قابل مالحظه مالكيت مورد اجاره را به مستأجر انتقال دهند و ناچارند 

در تمام مدت اجاره، مالكيت آن را تقبل كرده و آن را در ترازنامه خود 
نشان دهند. جدول 2 مهم ترين ريسك های مربوط به عقود مختلف )به 
تفكيك عقود اسالمي مبادله ای و مشاركتی( را جهت شناسايی هرچه 
بهتر ريسك هايی كه نظام بانكداری اسالمی با آن روبه رو است، نشان 

مي دهد.
عمومي  عوامل  شد،  مطرح  كه  خاصي  ريسك هاي  بر  عالوه 
ديگري هم وجود دارد كه ريسك عملياتي بانك هاي اسالمي را نسبت 
به بانك هاي سنتي باالتر برده و سود آوري آنها را در مقايسه، كاهش 
مي دهد. از جمله اين عوامل عبارت اند از: كمبود ابزارها و روش هاي 
بهادار  اوراق  بازار  و  بين بانكي  و  پولي  بازارهاي  ريسك،  پوششي 
تكامل نيافته و يا فقدان آن )دليل اين امر بروز مشكالت در طراحي 
ابزارهاي كوتاه مدت تأمين مخارج عمومي دولت بر مبناي تقسيم سود 
و زيان )PLS( مي باشد( و محدوديت موجودي و دسترسي به تسهيالت 

بانك مركزي به عنوان وام دهنده نهايي.9

5. نتيجه گيري
بهره  با  قرض  قرارداد  اساس  بر  اعطايي  وام هاي  ربوي  بانكداري  در 
معين است و بانك در ازاي پرداخت وام وثيقه مي گيرد. در بانكداري 
بدون ربا، قراردادهاي مبادله اي همين ويژگي را دارند؛ يعني قرارداد با 
از هر  نرخ هاي سود معين منعقد و در مقابل آن به منظور جلوگيري 
معمواًل  بانك ها  اعطايي،  تسهيالت  بازپرداخت  زمينه  در  قصور  گونه 
اواًل  مشاركتي،  قراردادهاي  در  ولي  مي كنند؛  اقدام  وثيقه  دريافت  به 
نرخ سود نامعين است و ثانيًا به جهت رابطه شراكتي بانك با گيرنده 
تسهيالت، وثيقه معنا ندارد و بانك همانند گيرنده تسهيالت، صاحب 
پروژه و سرمايه گذار در پروژه به  شمار مي رود. اين امر باعث مي شود 
اين  الف(  يابد:  افزايش  جهت  دو  از  ربا  بدون  بانكداري  ريسك  كه 
به موقع به سوددهي  احتمال وجود دارد كه طرح مورد سرمايه گذاري 
نرسد يا اصاًل به  سود دهي نرسد يا آن گونه كه انتظار مي رفت، سوددهي 

تی
رك

شا
د م

قو
ع

در قراردادهای مشاركتی به ويژه مضاربه و مشاركت مدنی، عدم پرداخت به موقع و كامل سهم سود بانك به وسيله 
شريك يا مضارب باعث ريسك اعتباری می شود. اين مشكل نيز به علت مسأله اطالعات نامتقارن برای بانك پديد 

می آيد.
در قرارداد مشاركت حقوقی، بانك ها می توانند سرمايه مورد نياز بخش های گوناگون اقتصادی را از خريد سهام تأمين 

مالی كنند. لذا هر گونه نوسان قيمت سهام باعث افزايش ريسك قيمت برای بانك مي شود.
با توجه به ويژگی های خاص عقود مشاركتی و با عنايت به فقدان نظام پايدار و كنترل جامع در نظام بانكی، ريسك 

عملياتی اين عقدها به طور نسبی فراوان می باشد.
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نداشته باشد. هر يك از اين حالت ها، بانك را با مشكالت عديده اي 
مواجه خواهد كرد. ب( اين احتمال هست كه استفاده كننده از تسهيالت 
مشاركتي )عامل يا شريك( سود واقعي را گزارش نداده، حتي ادعاي 
خسارت كرده و براي ثبات آن پرونده سازي كند كه از آن به ريسك 

اخالقي تعبير مي شود.
قسمت هايي  از  اعتباری  ريسك  مديريت  متعارف،  بانكداري  در 
از جمله نحوه تصويب تسهيالت، نحوه نظارت و پيگيري تسهيالت، 
دوره اي  بازنگري  تسهيالت،  تركيب  در  تغيير  به موقع  مديريت  روش 
و  ارشد  مديران  توسط  تسهيالت  پرتفوي  مالي  ارزش  و  تسهيالت 
توجه  با  اسالمي  بانكداري  در  مي شود.  تشكيل  بانك  مديره  هيأت  
تسهيالت  تصويب  نحوه  و  اوليه  بررسي  موضوع  آن،  ويژگي هاي  به 
ريسك  حداقل  قبول  به  راضي  فقط  بانك ها  و  است  بااهميت  بسيار 
بانكي  تسهيالت  از  مي توانند  كساني  فقط  ديگر  عبارت  به  مي شوند. 
به حال و  را داشته و نسبت  بانك  استفاده كنند كه سابقه مورد نظر 
باشند،  داشته  خارجي  و  داخلي  كافي  اطالعات  نظر  مورد  آينده طرح 
همچنين از ساير شرايط الزم براي استفاده از تسهيالت نيز برخوردار 
اسالمي  بانكداري  در  كارآمد  و  مؤثر  ريسك  مديريت  در  واقع  باشند. 
نيازمند چهارچوب مقرراتي مناسب و همچنين گسترش مطلوب نهادها، 
بازارها، زيرساخت هاي بازار و ابزارهاي مالي مناسب مي باشد. در پايان، 
با  و  اسالمي  بانكداري  نظام  ويژگي هاي خاص  و  به شرايط  توجه  با 
وجود مشكالتي از جمله عدم تقارن اطالعات، مخاطره اخالقي و غيره 
الزم است مطالعات بيشتري جهت طراحي روش ها و سيستم هايي به 
منظور مديريت هر چه بهتر ريسك و كاهش و پيشگيري از عواقب 

نامطلوب آن صورت پذيرد.

پي نوشت ها:
1- Credit Derivatives.

2- با حضور و ايجاد بانك هاي خصوصی در ايران اين مسأله مشهود است. به طوری 
كه به علت كاهش كارايی در بانك هاي دولتي، سپرده گذاران، وجوه و سپرده هاي 
خود را به بانك هاي خصوصی كه توانايی بهتری در مديريت وجوه دارند، انتقال 

مي دهند.  
3- Information Asymmetric Risk.
4-Mark-up.

5 - در استفاده از روش مرابحه، فروشنده به خریدار اعالم مي کند هزینه خرید یا 
تولید کاال چقدر است و حاشیه سودی طبق توافق طرفین به این مبلغ اضافه 

شده و معمواًل به صورت اقساطی معامله صورت مي گیرد. 
6- Risk of Getting no Profits.
7- Moral Hazard.

8- عدم تعديل نرخ سود در عقدهای مبادله ای مشكل هايی را برای نظام بانكداری 
بدون ربا پديد آورده و باعث ريسك عدم تعديل مي شود. برای درك بهتر فرض 
كنيد بانك مسكن يك واحد مسكونی به ارزش 60 واحد را طبق قرارداد اجاره 
به شرط تمليك در اختيار متقاضی قرار مي دهد. مدت قرارداد 12 ماهه و اجاره 
هر ماه 5 واحد است. اكنون اگر پس از مدتی بر اثر تورم و افزايش قيمت، ارزش 
تورم  نرخ  مبنای  بر  را  ماه  هر  اجاره  ميزان  نمي تواند  بانك  يابد،  افزايش  خانه 
تعديل كرده و افزايش دهد. به عبارت ديگر بانك نمي تواند بر اساس نرخ گذاری 
بر  زيرا  قرار دهد،  اختيار مستأجر  در  را  تورم عين مستأجره  مبنای  بر  و  شناور 

اساس قانون هاي اسالمی و نظر فقيهان اجاره بها بايد معين و مشخص باشد.
9- Lender of Last Resort.
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