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 مدیریت ریسک در بانکداری اسالمی

 

 2غوثیمحمدفرید خادم

 چکیده
 تامین مالیهای تجاری آنهاست. بخشی به فعالیتها یکی از مسایل مهم جهت ثبات و همچنین تنوع تامین مالی در بانک

تواند از طریق ابزارهای گوناگونی نظیر بانکداری مرسوم بر پایه نرخ بهره و یا بر پایه بانکداری اسالمی بر اساس الگوهای می

های متفاوتی در بعد اجرایی هستند. بانکداری های فوق دارای ریسکمشارکت در سود و زیان صورت بگیرد. هرکدام از روش

ک مواجه است. ریسک مشابه با بانکداری مرسوم و ریسک منحصر بفرد ناشی از لزوم تطابق ابزارهای اسالمی با دو نوع ریس

تامین مالی با شریعت اسالم. ضمن آنکه، برخی قوانین اسالمی اجازه استفاده از ابزارهای کنترل ریسک در بانکداری مرسوم را 

های اصلی تامین مالی اسالمی، ابزارهای کاربردی آن در مقایسه جنبه گردددهد. در این مقاله سعی میهای اسالمی نمیبه بانک

با سیستم بانکداری مرسوم و ریسک هایی که بطور مشخص در استفاده از این ابزارها در نظام تامین مالی اسالمی وجود خواهد 

تدا ماهیت ریسک در بانکداری شود. در ابداشت، مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، مقاله حاضر به چند بخش تقسیم می

اسالمی بررسی شده و سپس انواع ریسک مربوط به ابزارهای مورد استفاده جهت تامین مالی توسط بانکداری اسالمی مورد 

مباحث  گیری ازگیرد. در ادامه به فرآیند مدیریت ریسک در بانکداری اسالمی پرداخته و در نهایت ضمن نتیجهبررسی قرار می

 گردد پیشنهاداتی جهت بهبود مدیریت ریسک در بانکداری اسالمی ارایه گردد. می مطروحه سعی
 

 بانکداری اسالمی، ابزارهای تامین مالی اسالمی، مدیریت ریسک، الگوی مشارکت در سود و زیانکلیدی:  ناگواژ
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36اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 مقدمه -2

های اسالمی موسسات مالی مدرنی هستند که فعالیت خود را بر رعایت بانکداری اسالمی بخشی از اقتصاد اسالمی است. بانک

اند. بنابراین ابزارهای مشابه نرخ بهره که انگیزه اصلی فعالیت در بانکداری مرسوم است، قوانین و مقررات شریعت اسالم بنا نهاده

های اسالمی یا بر اساس مشارکت بجای آن مشارکت در سود و زیان وجود دارد. اما امروزه بانکدر این سیستم جایی ندارد و 

ایلی به های اسالمی تمکنند و یا مطابقت ابزارهای مالی اسالمی با شریعت بحث برانگیز است. اگر بانکدر سود و زیان کار نمی

ی زیاد آل گرایآورند؟ یک دلیل شاید ایدهبرانگیز از آنها روی می بحثاستفاده از ابزارهای مالی اسالمی ندارند، چرا به استفاده 

در تعاریف و طراحی ابزارهای مالی اسالمی با هدف پوشش هر دوی تطابق با شریعت اسالم و مصلحت عمومی مردم است. 

ته فقهی برای یک محصول دلیل دوم ارزیابی ظاهری قراردادها به جای ارزیابی محتوایی آنهاست. هدف نیز کسب موافقت کمی

یا خدمت جدید بدون هیچ چالشی راجع به تطابق محصول یا خدمت با شریعت و مصلحت عمومی است. بهرحال عوامل زیادی 

 تک آنها بطور یکجاتوان برای فقدان ابزارهای مشارکت درسود و زیان در بانکداری اسالمی نام برد که پرداختن به تکرا می

ترین عوامل و علل عدم بکارگیری ابزارهای مبتنی بر ر این مقاله عامل ریسک به عنوان یکی از مهمامکان پذیر نیست. د

دهیم. همچنین با توجه به اهمیت و کاربرد بیشتر مرابحه، های اسالمی را مورد بررسی قرار میمشارکت در سود و زیان در بانک

مقاله مرابحه به عنوان ابزار مالی برپایه بدهی و مضاربه و مشارکت به مضاربه و مشارکت نسبت به سایر ابزارهای مالی، در این 

 گیرند. عنوان ابزار مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان، مورد تاکید بیشتری قرار می

 

 کلیات -2

 گذاری مطابق با شریعت اسالمهای سرمایهابزارهای تامین مالی و سپرده -2-2

ند. شوبندی میها به دو دسته کلی تقسیمگذاری در سمت بدهیهای سرمایهها و سپردهابزارهای تامین مالی در سمت دارایی

 ابزارهای برپایه بدهی نظیر مرابحه و ابزارهای مبتنی بر مشارکت در سود و زیان نظیر مضاربه و مشارکت. 

ه قیمتی باالتر در عوض ریسک ناشی از نکول مشتری صورت کاال و یا خدمتی ب عقدی است که در آن فروش مرابحه

گیرد. در عقد مرابحه، بانک باید مالک کاال باشد و سپس آنرا به مشتری بفروشد. نرخ سود باید به روشنی در قرارداد مشخص می

 دی یا یکجا باشد. تواند نقتواند درخواست ضمانت یا وثیقه نماید. تحویل کاال یکجاست اما پرداخت میگردد. بانک می

های پیش از فروش در عقد شود. ریسکبندی میهای عقد مرابحه به دو حالت پیش از فروش و پس از فروش تقسیمریسک

 مرابحه عبارتند از: 

 تواند زمان نگهداری بین خرید تا تحویل به مشتری را کاهش دهد خسارت و زیان کاال که برای اجتناب از آن، بانک می

 زمان طوالنی است کاال را بیمه نماید.و یا اگر 

  تواند در زمان خرید کاال شرطی مبنی بر امکان اجتناب مشتری از خرید کاال از بانک که برای پیشگیری از آن، بانک می

برگشت آن در زمان مشخص را وضع نماید و یا در شرط ضمن عقد، مشتری را ملزم نماید که در صورت عدم پذیرش کاال، 

 تمالی ناشی از فروش کاال توسط بانک به کسی دیگر را تقبل نماید.خسارت اح

 تواند با کاهش زمان خرید تا زمان تحویل کاال، آن را پوشش دهد. ریسک قیمتی بازار که بانک می 

 های پس از فروش در عقد مرابحه عبارتند از:ریسک

 تواند از فروشنده اصلی ناب از آن، بانک میممکن است کاالی تحویل داده شده به مشتری خراب باشد که برای اجت

 ضمانت تعویض دریافت نماید.

 تواند درخواست ضمانت یا وثیقه رهنی یا وثیقه ملکی نماید تا در صورت نکول ریسک نکول که برای دوری از آن، بانک می

 بازپرداخت اصل یا سود اقساط، جریمه وضع نماید.تواند در صورت تخلف و عدم بتواند آن دارایی را بفروش برساند. همچنین بانک می
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است بین دو یا چند نفر بر اساس سود و زیان مشترك که در آن، طرفین حق دخالت در مدیریت قراردادی  مشارکت

گذارند و سود در بین در این نوع عقد، طرفین سرمایه و کار خود را همزمان به اشتراك می فعالیت تجاری را دارا هستند.

 شود.ین با یک نرخ توافقی تقسیم  میطرف

راهم یکی از طرفین سرمایه را فعقدی است که بر اساس اصول یکسانی از مشارکت بنا شده است، با این تفاوت که  مضاربه

شود. یمشخص مبا یک نرخ توافقی سهم سود طرفین در ابتدای قرارداد  کند.کند و دیگری با تخصص خود آنرا مدیریت میمی

 .۹(۲۰۰۲دهد )عثمانی، گذار سرمایه و شریک کاری هم، زمان خود را از دست میرت زیان، سرمایهدر صو
 

 ریسک در  بانکداری مرسوم و بانکداری اسالمی -2-2

ی، های مالتواند در آینده و در قالب ریسکبینی نشده دارایی یا درآمد است که میریسک، احتمال زیان یا کاهش ارزش پیش

کنند عبارتند از: خروج سپرده، نکول و معوقات و افزایش خرید ها را تهدید میهایی که بانکعملیاتی بروز کند. ریسکتجاری و 

ها مشترك بین بانکداری مرسوم و بانکداری ها از سوی بانک جهت افزایش نرخ بازدهی سهامداران. برخی از این ریسکدارایی

 اسالمی هستند.اسالمی و برخی نیز خاص سیستم بانکداری 

 های مشترك بین بانکداری مرسوم و بانکداری اسالمی عبارتند از:برخی از ریسک

  ریسک اعتباری ناشی از عدم انجام تعهدات اعتبارگیرندگان در زمان مقرر 

 ی بانکیهاها و یا عوامل خارجی نظیر بحرانریسک بازار ناشی از نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، ارزش سهام و قیمت دارایی 

 دهد.ها را تحت تاثیر قرار میها و بدهیو اثر دومینو که کلیت دارایی

 های معقول در مواقع لزوم ها و یا عدم امکان تامین مالی با نرخریسک نقدینگی ناشی از نقدشوندگی کم دارایی 

 مًا بخاطر ضعف در فرآیندهایها گردد و عموتواند منجر به از کار افتادن سیستمریسک عملیاتی که بصورت بالقوه می 

 ها، خطاهای انسانی و ماشینی است. داخلی، استراتژی

 های خاص و ویژه بانکداری اسالمی عبارتند از:برخی از  ریسک

 ریسک سرمایه ناشی از ترکیب سرمایه بانک در عقودی نظیر مضاربه و مشارکت 

  گذاری کاال در عقود اسالمیبه عنوان معیار قیمتریسک قیمت ناشی از استفاده از قیمت بازاری بجای نرخ بهره 

 ریسک ناشی از عدم خرید کاال و خدمات بر اساس قرارداد از سوی مشتری در عقد مرابحه 

 )عدم تحویل به موقع و به میزان تعیین شده در زمان مقرر بر اساس قرارداد از سوی مشتری در عقد سالم )سلف 

 رارداد از سوی مشتری در عقد استصناءریسک ناشی از عدم دریافت بر اساس ق 

 ریسک ناشی از عدم پرداخت بهای اجاره در عقد اجاره 

 تحلیل ریسک در بانکداری مرسوم و بانکداری اسالمی -3

تحلیل ریسک در این تحقیق بر اساس چهار نوع ریسک اطالعات ناقص، ریسک اعتباری، ریسک بازدهی و ریسک خروج سپرده 

ها تعریف و نحوه شناسایی و عوامل مرسوم و اسالمی و درکنار هم خواهد بود. ابتدا هر یک از ریسکدر هر دوی بانکداری 

های ها را بررسی نموده و در نهایت شیوهگیری هرکدام از انواع ریسکهای اندازهشود. سپس روشکننده آنها مشخص میتعیین

و بانکداری اسالمی با تاکید بر ابزارهای مالی مبتنی بر  ها در هردوی بانکداری مرسومممکن جهت کاهش این نوع ریسک

 گیرد. مورد تحلیل قرار می ۲(PLS) مشارکت سود و زیان
 

 ۳ریسک اطالعات نامتقارن -2-3

                                                                                                                                                                                                 
1. Usmani, M. T 
2. Profit and Loss Sharing 

3. Asymmetric Information Risk 
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های اسالمی تمایل دارند که بیشتر از ابزارهای تامین مالی بر پایه بدهی نظیر مرابحه استفاده نمایند تا مبتنی بر مشارکت بانک

نا بر گیرد. بسود و زیان. انتخاب بین بدهی و سرمایه در بانکداری مرسوم با استفاده از نظریات ساختار سرمایه صورت میدر 

فارغ از نحوه تامین مالی، هزینه نهایی سرمایه برای بنگاه با هزینه متوسط سرمایه برابر  ۹(۹۱5۸)"مودیلیانی و میلر"اصل سوم 

بنگاه ارتباطی با نحوه تامین مالی آن ندارد. البته این نظریه در شرایط بازار کامل یعنی بدون در تر، ارزش است. به عبارت ساده

نشان دادند که در شرایط  ۲(۹۱۸۴)"میرز و ماژلوف"نظر گرفتن مالیات، هزینه ورشکستگی و نا اطمینانی شکل گرفته است. 

استفاده از منابع داخلی بدون ریسک، سپس بدهی ریسکی و اطالعات نامتقارن، بهترین تصمیم برای تامین مالی در ابتدا 

ها درنهایت سرمایه است. در شرایط اطالعات نامتقارن، با توجه به منفعت کاهندگی مالیات تامین مالی بر پایه بدهی، بنگاه

را با  توانند خودمی های با کیفیت سودآوری پاییندهند که از این نوع تامین مالی بهره ببرند. ضمن آنکه بنگاهترجیح می

نشان داد که در بانکداری  اسالمی، تامین مالی بر پایه بدهی نظیر عقد مرابحه و مبتنی  ۳(۹۱۸5)"خان"کیفیت نشان دهند. 

بر مشارکت در سود و زیان نظیر عقود مشارکتی و مضاربه، به هزینه نظارت بستگی دارد که برای عقود مشارکتی بیشتر است. 

نشان دادند که فقدان قراردادهای مبتنی بر مشارکت سود و زیان در بانکداری اسالمی وجود دارد.  ۴(۹۱۱۱)"دار و سایرین"

ر بر تر و سودآورتهای بزرگها نشان داد که نوع تامین مالی به اندازه و میزان سودآوری پروژه بستگی دارد. پروژهنتایج بررسی

های متوسط با عقود مشارکتی. دلیل اصلی آن هم وجود مشکل ذاتی و پروژهشوند اساس عقود با بهره ثابت تامین مالی می

 نمایندگی موجود در قراردادهای مشارکتی است. 

شود در بانکداری اسالمی، در مقایسه بین ابزارهای تامین مالی بر پایه بدهی و مشارکتی، وجود اطالعات نامتقارن باعث می 

های متغیر انتخاب کنند. زیرا بانک، اطالعات درستی از میزان توانمندی مشتریان مختلف نرخهای ثابت را بجای ها نرختا بانک

ها ندارد. بنابراین شرایط یکسانی را برای مشتریان در نظر گرفته و این به معنی تحمیل و فشار بیشتر بر در اجرای پروژه

و حالت خطر  5ود دارد که عبارتند از حالت کژگزینیمشتریان خوب است. بطور کلی دو حالت برای شرایط اطالعات ناقص وج

 .3اخالقی

 

 شرایط اطالعات ناقص از نوع کژگزینی یا انتخاب معکوس  -2-2-3

در شرایط اطالعات ناقص، چون اطالعات بانک از میزان توانمندی مشتریان ناقص است، لذا شرایط یکسانی را جهت اعطای 

ت یک مشتری بد با توانمندی پایین اسیک مشتری خوب با توانمندی باالتر و کدامکداماعتبار برای مشتریان فارغ از این که 

نماید. در این وضعیت، میزان خالص رفاه از دست رفته برای مشتری خوب در عقود مشارکتی بیشتر از حالت مبتنی وضع می

شود و چون عقد مرابحه ودآوری محاسبه میبر بدهی یا عقود مرابحه است، زیرا خالص رفاه از دست رفته بر مبنای میزان س

هر صورت، در هر دو حالت چه عقود بر  مبتنی بر ارزش یک دارایی است، میزان خالص رفاه از دست رفته کمتر خواهد بود. به

شود نه بانک و نه مشتری بد، بلکه مشتری خوب پایه بدهی و چه مبتنی بر مشارکت در سود و زیان، کسی که متضرر می

 هد بود.خوا
 

 شرایط اطالعات ناقص از نوع خطر اخالقی  -2-2-3

دهد که در پایان پروژه، زیان اعالم گردد و یا سودآوری بطور چشمگیری از میزان مورد انتظار کمتر این وضعیت زمانی رخ می

ی، ای متفاوت از پروژه اعالمروژهترین دالیل ایجاد چنین شرایطی، استفاده از منابع مالی در پبوده و منجر به نکول گردد. از مهم

                                                                                                                                                                                                 
1. Modigliani, F. and Miller, M. H. 

2. Myers, S. C. and Majluf, N. S. 

3. Khan,W.M. 

4. Dar, H. A., Harvey, D. I. and Presley, J. R. 

5. Adverse Selection 

6. Moral Hazard 
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یا  انگاری وپذیری در قبال سهلهای ناشی از شرایط تورمی و فرار از مسئولیتاعالم میزان کم سودآوری بخاطر افزایش هزینه

 اخذ تصمیمات با ریسک باال است.

در عقود مشارکتی و درصورت اثبات خطر اخالقی، مشتری نه تنها باید سرمایه اولیه اخذ شده از بانک را بازپرداخت نماید 

 بلکه باید میزان زیان ساختگی و ناصحیح اعالمی را نیز به بانک بپردازد. 

تری نسبت به عقود مشارکتی بهرحال، در صورت وجود خطر اخالقی در عقود مرابحه، مشتری متخلف با درآمد خالص بیش

مواجه خواهد بود. بنابراین انگیزه کمتری برای تقلب در عقود مشارکتی نسبت به مرابحه وجود دارد. بانک هم در صورت خطر 

گردد. در صورت کژگزینی مشتری، احتمال رخداد حاالتی که اخالقی، در عقود مشارکتی بیشتر از عقد مرابحه دچار زیان می

عقود مشارکتی بیشتر از مرابحه است بسیار اندك خواهد بود. بنابراین خطر کژگزینی در عقود مشارکتی چندان در آن زیان 

  شود. ها محسوب نمیمساله مهمی برای بانک

ها از طریق عقود مبتنی بر های اسالمی تمایل دارند در قسمت بدهیشود که چرا بانکبا توضیحات فوق مشخص می

ها را از طریق مرابحه تامین مالی نمایند، زیرا کنار آمدن با ها، پروژهمشارکت سود و زیان تامین مالی کنند و در سمت دارایی

 جهه با خطر کژگزینی است. مشکالت خطر اخالقی بسیار دشوارتر از موا

 

  کاهش ریسک اطالعات ناقص برای ابزارهای تامین مالی بر پایه مشارکت در سود و زیان  -3-2-3

ها و در هنگام وجود خطر اخالقی هم بانک و هم مشتری، انگیزه کمتری برای عقد همانگونه که گفته شد در سمت دارایی

های مختلفی برای مقابله با خطر یل دارند که از عقود مرابحه استفاده نمایند. روشمشارکت در سود و زیان دارند و بیشتر تما

توان یک حداقل سود مورد انتظار را لحاظ اخالقی مطرح شده است. برخی معتقدند که بنا بر شریعت اسالم می

بط بلندمدت با مشتری و غیره بهره توان از ابزارهای بانکداری مرسوم همانند نظارت، ایجاد روا. همچنین می۹(۲۰۹۲کرد)آداو،

توان بعد از آنکه نیمی از زمان بدون درنظر گرفتن مدت زمان قرارداد است. می "نظریه انگیزه"برد. یک راه دیگر استفاده از 

م هقرارداد سپری شد یک بررسی انجام داد. در شرایطی که اعالم گردد پروژه سودآور است یا هنوز به سود نرسیده اما زیانی 

اعالم نگردد، ممکن است گزارشات بصورت کمینه تنظیم شده و علت هزینه تورم بیان گردد. با انجام تحقیقات و تایید وجود 

تواند عالوه بر اخذ هزینه های ناشی از تحقیق و بررسی خطر اخالقی، خطر اخالقی و گزارش کمینه توسط مشتری، بانک می

 ایان دوره را نیز کاهش دهد. سهم مشتری از کل سود برای پروژه در پ

های اسالمی با قراردادن سهم مشارکتی مشخص برای درخصوص کژگزینی مشتریان، همانگونه که قباًل ذکر شد، بانک 

توانند ریسک انتخاب اشتباه مشتری را کاهش دهند و این امر مساله مهمی تمامی مشتریان اعم از مشتریان خوب و بد، می

های تجاری و اعتباری مشتریان توانند راجع به فعالیتها میشود. ضمن آنکه بانکها محسوب نمیدارایی ها در طرفبرای بانک

گذاران نه توانایی تقسیم سهم مشارکتی بین آوری نمایند. اما سپردهو دورنمای فعالیت تجاری آنها اطالعات مفیدی جمع

، بیشتر پذیر. بنابراین خطر کژگزینییافتن از کیفیت فعالیت بانک سپردههای مختلف را دارند و نه دانش الزم برای آگاهی بانک

 ها. ها در صورت های مالی است تا سمت داراییمربوط به طرف بدهی

توان با اخذ ضمانت، وثیقه، توجه در تحقیق خود نشان داد که خطر کژگزینی در بانکداری مرسوم را می ۲(۹۱7۰)"آکرلوف" 

به برند فعالیت تجاری مشتری، توجه به اطالعات تجاری منتشره مشتری و شهرت فردی و تجاری وی کاهش داد. نکته اساسی 

و خطر  نمایدشده و بانک را کمتر درگیر نظارت بر مشتری میدر این تحقیق این است که به نوعی آزادی عمل به مشتری داده 

یابد. اما اخذ ضمانت و وثیقه در عقود بر پایه مشارکت در سود و زیان در بانکداری اسالمی جای بحث اخالقی نیز کاهش می

 جدی دارد. همچنین، تایید شهرت مشتری هم نیازمند تکرار رابطه بین بانک و مشتری است. 
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  2ک اعتباریریس -2-3

 ریسک اعتباری در بانکداری مرسوم -2-2-3

ریسک اعتباری در کنار ریسک اطالعات ناقص یکی دیگر از دالیل فقدان قراردادهای بر پایه مشارکت در سود و زیان در 

د، ریسک گیربانکداری اسالمی است. از آنجا که در بانکداری مدرن امروزه، تامین مالی بر اساس روابط اعتباری شکل می

شود. ریسک اعتباری بدالیل متعددی نظیر شرایط کالن اقتصادی و های مالی محسوب میترین ریسکاعتباری یکی از مهم

دهد. از آنجا که حذف این نوع ریسک غیرممکن است، تمام تالش باید در جهت مدیریت مدیریت ناصحیح و ورشکستگی رخ می

دل گیری و مازل، ریسک اعتباری فرآیندی است شامل مراحل شناسایی4 اندازهآن صورت گیرد. بر اساس مستندات کمیته ب

 سازی، نظارت و کنترل ریسک. 

  توان با سه مشخصه اصلی بیان کرد. ریسک نکول)معوقات(، ، ریسک اعتباری را می۲(۲۰۰۱)"گستل و بیزن"بر اساس تعریف

 ریسک زیان )مطالبات سوخت شده( و ریسک پوشش و آن بخشی از معوقات است که در معرض خطر سوخت شدن قرار دارد. 

 گیرد تا بشود رت میگیری با هم یک مرحله از مدیرت ریسک اعتباری هستند، زیرا مدل سازی صومدل سازی و اندازه

بندی، امتیازدهی و احتمال گیری ریسک نکول یا معوقات عبارتند از رتبههای اندازهگیری کرد. روشریسک را اندازه

تواند توسط موسسات اعتبارسنجی خارج از بانک یا توسط خود بانک صورت گیرد. امتیازدهی هم بندی می. رتبه۳(PDنکول)

های ساختاری تواند هم با مدلهای الجیت و پروبیت صورت گیرد. احتمال نکول مییا مدل ۴شخیصیتواند بر اساس تحلیل تمی

و منابع در معرض  5(LGDهای تجربی. ریسک زیان توسط زیان ناشی از نکول )نظیر مدل مرتون محاسبه شود و هم با مدل

ب، زیان مورد انتظار توسط سه عامل گفته شده شود. بدین ترتیمحاسبه می  3(EADخطر هم توسط منابع در شرایط نکول )

 گردد. محاسبه می

EL=PD.LGD.EAD 
یا زیان به شرط نکول  7نرخ پوشش RRو  RR-LGD=1هم عبارت است از:   LGDزیان مورد انتظار و  ERکه در آن 

 است.

 ها مسول تولید اطالعات دقیق در خصوص منابع در خطر ریسک اعتباری نظیر خطوط اعتباری، بخش نظارت در بانک

 تمرکز، کیفیت اعتبارات و منابع در خطر است. 

 رانه، گیگذاری برپایه ریسک، سیاست اعتباری سختکنترل ریسک یا کاهش آن هم نیازمند ابزارهایی نظیر قیمت

سازی پورتفوی اعتباری، استفاده از ابزارهای مشتقه مالی و رعایت نسبت کفایت سرمایه تباری، وثیقه، متنوعنامه های اعضمانت

 است. 

تر باشد، نرخ باالتری برای آن در نظر گرفته گذاری بر اساس ریسک یعنی هرچقدر اعطای اعتبار به مشتری ریسکیقیمت 

نامه تر است. ضمانترای همه و یا بطور خاص برای مشتریان ریسکیشود. سیاست اعتباری سخت، اعطای تسهیالت کمتر ب

های اعتباری صادراتی در نامهاعتباری، یک بیمه اعتباری برای مشتری بوده و توسط نهادهای خاص همانند دپارتمان ضمانت

برای  . وثیقه ابزار دیگریگرددهای ضمانت اعتباری ژاپن صادر میانگلستان، انجمن ملی ضمانت اعتباری مسکن سوئد و شرکت

 ۸سازیتواند در صورت نکول از طرف مشتری، وثیقه را نقد نماید. متنوعکاهش ریسک اعتباری است که در آن اعتباردهنده می

های دیگر کاهش ریسک اعتباری هستند. اعطای بخش بزرگی از اعتبارات پورتفوی اعتباری و کاهش تمرکز اعتباری نیز از راه

                                                                                                                                                                                                 
1. Credit Risk 

2. Gestel, T. V. and Baesens, B. 

3. Probability of default 

4. discriminant analysis 

5. Loss Given Default 

6. Exposure At Default 

7. Recovery Rate 

8. diversification 
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تواند بانک را در خطر نکول بخش بزرگی از منابع خود قرار دهد. ابزار دیگر کاهش ریسک اعتباری، همواره میبه یک شخص 

استفاده از ابزارهای مشتقه مالی نظیر قراردادهای سلف، آتی، اختیار و سواپ هستند که ارزش خود را از یک دارایی پایه نظیر 

 شوند.ات محسوب میگیرند و به نوعی بیمه اعتبارکاال یا ارز می

یک ابزار بسیار مهم دیگر رعایت نسبت کفایت سرمایه مشخص شده از سوی کمیته بازل است که سرمایه بانک را به 

های موزون به ریسک های موزون به ریسک خود شامل داراییسازد. داراییهای موزون به ریسک آن بانک مربوط میدارایی

های های موزون به ریسک اعتباری است که در صورتریسک است. تمرکز بیشتر بر دارایی اعتباری، بازاری و منابع در معرض

های مالی باالی خط و زیر خط وجود دارند. با رعایت نرخ استاندارد، همواره سرمایه مورد نیاز برای مقابله و پوشش دارایی

 موزون به ریسک اعتباری وجود خواهد داشت. 

 

 انکداری اسالمی ریسک اعتباری در ب -2-2-3

در ادبیات مربوط به ریسک اعتباری در بانکداری اسالمی، تحقیقات چندانی در خصوص ریسک اعتباری مربوط به ابزارهای 

تامین مالی بر پایه مشارکت در سود و زیان صورت نگرفته و بیشتر تحقیقات در خصوص ریسک اعتباری مربوط به ابزارهای 

دارد که استفاده از ابزارهای در تحقیق خود بیان می ۹(۲۰۹۰)"مینهولد"ت. تامین مالی بر پایه بدهی نظیر مرابحه بوده اس

دهد، زیرا در این تامین مالی بر پایه مشارکت در سود و زیان، نگاه موجود در بانکداری مرسوم به احتمال نکول را تغییر می

عنوان  ۲(IFSB ،۲۰۰5مالی اسالمی) ای برای آن. در مستندات هیات خدماتحالت نه نکول مشخصی وجود دارد و نه وثیقه

شده است که، استفاده از ابزارهای تامین مالی بر پایه مشارکت در سود و زیان، ریسک اعتباری در تعریف مرسوم را شامل 

های ریسک اعتباری را دربردارد. در واقع، به دلیل این که ابزارهایی نظیر شود، اما بخاطر ریسک تداخل سرمایه، مشخصهنمی

اربه و مشارکت جزو ابزارهای تامین مالی بر پایه بدهی نیستند و در هیچکدام از آنها نه اصل سرمایه و نه سود مورد انتظار مض

گردند. تداخل سرمایه در تامین مالی با شود، لذا تعاریف کالسیک مربوط به ریسک اعتباری را نیز شامل نمیتضمین نمی

پی دارد، اما زمانی که مدیریت ناصحیح وارد موضوع گذاری را درن احتمال ریسک سرمایهابزارهای مبتنی بر مشارکت سود و زیا

های های غیر قابل کنترل )همانند ریسکگردد. بطور کلی، ابزارهای تامین مالی ریسکشود، تبدیل به ریسک اعتباری میمی

یریت ناصحیح یا غفلت اعتبارگیرندگان( را های ناشی از مدهای قابل کنترل )نظیر ریسکسیاسی و ریسک صنعت( و ریسک

دربردارند. تفاوت بانکداری مرسوم با بانکداری اسالمی در این است که نکول در بانکداری اسالمی، تنها وجه شرایط قابل کنترل 

سالمی انکداری اگیرد. بنابراین، ریسک اعتباری در بمیشود اما بانکداری مرسوم، وجه غیرقابل کنترل را نیز دربررا شامل می

زمانی رخ خواهد داد که اعتبارگیرنده بخاطر مدیریت ناصحیح خود )در شرایط قابل کنترل( نتواند به تعهدات خود در قرارداد 

یسک ها، رهای بهره واقعی و بیکاری بر آن تاثیری ندارد. در بخش بدهیبا بانک عمل کند و شرایط کالن اقتصادی نظیر نرخ

ه، گذاری از نحوه بکارگیری سرمایهای سپرده سرمایهرسانی شفاف بانک به دارندگان حسابناشی از عدم اطالعتواند اعتباری می

ذخیره ریسک  و )یا( ۳(PERاستفاده ناصحیح از سرمایه، اختصاص بخشی یا همه سود بدست آمده به ذخیره برابری سود )

های زیادی برای بانک طی دوره تجاری باشد. بنابراین چون راهبدون اطالع مشتری و مدیریت ناصحیح  ۴(IRRگذاری )سرمایه

توجیه نکول در سمت اعتبارگیرنده وجود دارد، لذا ریسک اعتباری، بیشتر اعتباردهنده را تهدید می کند. توضیحات فوق نشان 

 .ها ندارندان در سمت داراییهای اسالمی تمایلی به استفاده از ابزارهای مبتنی بر مشارکت در سود و زیدهد که چرا بانکمی

ها بندی اعتباری بانکبا اعالم رتبه Fitchو  S&P ،moody’sها توسط موسساتی نظیر گیری ریسک اعتباری بانکاندازه 

های های مشابه در صورتبندی آیتمگیرد. این موسسات با طبقههای کیفی و کمی صورت میهای ریاضی و تحلیلبر اساس مدل

                                                                                                                                                                                                 
1. Meinhold, J. 
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ی هابندی اعتباری بانکهای مرسوم به رتبهای، با استفاده از روشهای بهرههای مالی بانکهای اسالمی با صورتمالی بانک

 پردازند. اسالمی می

بندی تبدیل به یکی از نهادهای مهم در بازار مالی شده، امکان رتبه  ۹(IFIsاز زمانی که نهاد خدمات اطالعات مالی اسالمی ) 

 ۲(IIRAسنجی بین المللی اسالمی)، موسسه رتبه۲۰۰5ی برای موسسات مالی اسالمی نیز فراهم شده است. در سال اعتبار

ریعت ها، تطابق با شگذاریهای اسالمی را بر اساس شرایط مالی و اقتصادی و کیفیت سرمایهشروع بکار کرد. این موسسه بانک

-بندی بر پایه کیفیت دارایی، مدیریت منابع و نقدینگی، مدیریت داراییتبهکند. روش ربندی میاسالم و حاکمیت شرکتی رتبه

بندی و سیستم مدیریت اطالعات و عملکرد سودآوری بنا شده ریزی استراتژیک، بودجهبدهی، ارزیابی کفایت سرمایه، برنامه

با استفاده از اطالعات موسسات  های آتیبینی عملکرد بازپرداختاست. به عبارت دیگر، امتیاز اعتباری، توانایی پیش

های گذشته، منابع در خطر ریسک اعتباری و اشتهای ریسک موسسه برای اعتبارسنجی است که بر اساس عملکرد بازپرداخت

 شود. گیری میقراردادن منابع بیشتری در معرض ریسک اندازه

 

 ود و زیان کاهش ریسک اعتباری بر پایه ابزارهای تامین مالی مشارکت در س -3-2-3

های مورد استفاده برای کاهش ریسک اعتباری در بانکداری مرسوم، جهت کاهش ریسک اعتباری در بانکداری اسالمی از روش

تفوی اعتباری، سازی پرشود. البته از بین آنها، بکارگیری متنوعناشی از بکارگیری ابزارهای تامین مالی بر پایه بدهی استفاده می

منابع در معرض خطر، منافاتی برای بکارگیری در خصوص ابزارهای برپایه مشارکت در سود و زیان ندارند،  نامه و کاهشمیثاق

اما وثیقه، ضمانت و بیمه بحث برانگیز بوده و از آنها بحث برانگیزتر، استفاده از ابزارهای مشتقه مالی است. ضمن آنکه، استفاده 

گیری کفایت سرمایه در بانکداری اسالمی نیازمند تغییراتی نسبت به و اندازههای متفاوت گذاری اعتبارات با نرخاز قیمت

توانند ا میهای و مشارکتی بر پایه مشارکت در سود و زیان، بانکبانکداری مرسوم است. همانگونه که گفته شد، در عقود مضاربه

 گذاران اطالعاتی مبنی بر نحوهدر حالی که سپردهمشتریان خود را ملزم به ارایه اطالعات در خصوص نوع فعالیت تجاری کنند، 

های اسالمی جهت افزایش شفافیت و کنند. لذا بانکاند دریافت نمیگذاری نمودهبکارگیری سرمایه خود که در بانک سپرده

 داده و در مراحل مختلفها در اختیار آنها قرار گذاران باید اطالعات دقیقی از نحوه بکارگیری سرمایه آنها در پروژهاعتماد سپرده

گذاران به ذخیره برابری سود آنها را از پیشرفت پروژه آگاه نمایند. همچنین، اگر قرار است بخشی از سود متعلقه به سپرده

(PERذخیره ریسک سرمایه )( و )یا( گذاریIRRتخصیص یابد، بایستی با اطالع مشتریان باشد تا قدرت تصمیم )آنها  گیری

 ف را افزایش دهد.در شرایط مختل

 

 ریسک نرخ بازدهی و ریسک خروج سپرده -3-3

شود، لذا هر دوی آنها بصورت یکجا مورد بخاطر این که این دو ریسک در امتداد هم بوده و وجود یکی به دیگری منجر می

 گیرند.بررسی قرار می

ذاری گهای سرمایهها در مقایسه با نرخ بازدهی مورد انتظار سپردهریسک نرخ بازدهی، عبارت است از بازدهی نامتناسب دارایی

سازد، نااطمینانی بیشتر موجود در ریسک نرخ ها. آنچه ریسک نرخ بازدهی را از ریسک نرخ بهره متفاوت میدر سمت بدهی

گذاری، نرخ بازدهی کمتری های سپرده سرمایهبازدهی وجود ندارد. اگر دارندگان حساببازدهی است، زیرا نرخ ثابتی برای 

ها دریافت نمایند، امکان خروج سپرده و مواجهه بانک با ریسک خروج سپرده وجود دارد. عواملی که باعث نسبت به سایر بانک

شود عبارتند از: عوامل اقتصاد کالن، عوامل زیان میمتغیر بودن نرخ بازدهی در ابزارهای تامین مالی بر پایه مشارکت سود و 

ها گذاری و کارایی مدیریتی. انگیزه سود و مقایسه سود دریافتی با سود بازار یا سود پرداختی توسط سایر بانکویژه سرمایه

اید، اما نماستفاده نمیممکن است به خروج سپرده بیانجامد. در این حالت اگرچه بانک اسالمی از ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره 
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تواند منجر به ریسک نرخ ها میگیرد. از طرفی عدم تطابق سررسید تسهیالت با سپردهدر معرض ریسک نرخ بهره قرار می

مدتی باعث ریسک نرخ بازدهی  گذاری با منابع کوتاههای سرمایهبازدهی گردد. به عبارت دیگر، تامین مالی بلندمدت پروژه

 شود. می

 

 اندازه گیری ریسک نرخ بازدهی -2-3-3

گیری آنها مشابه هم است. ابزارهای های اندازهاگرچه ریسک نرخ بازدهی و ریسک نرخ بهره متفاوت از همدیگر هستند، اما شیوه

، روش ۲، شکاف سررسید۹گیری ریسک نرخ بهره در بانکداری مرسوم عبارتند از: رهیافت یا سناریو ارزشگذاری کاملاندازه

 .۴و روش شکاف دیرش ۳تحدب-رشدی

 

 .1(2007روش اول، شامل ارزیابی مجدد اوراق با فرض تغییر نرخ بهره است )فابوزی، 

گذاری مجدد روش دوم، همان تحلیل شکاف است که ارزش دفتری محاسباتی بر اساس جریان وجوه ناشی از شکاف قیمت

 .3(۲۰۹۰کند. )ساندرز و توماس، گیری میها در یک دوره مشخص را اندازهبدهیها و بهره پرداختی به ای داراییبین درآمد بهره

سنجد و هرچه مقدار آن بیشتر روش سوم یا روش دیرش، کشش یا حساسیت یک دارایی یا بدهی را نسبت به نرخ بهره می

 باشد یعنی حساسیت بیشتر است. دیرش از رابطه زیر محاسبه می گردد:

 

 
 

 

ارزش حال جریان وجوه است. بنابراین دیرش یک میانگین وزنی  PVعامل تنزیل و  DFجریان وجوه،  CDکه در آن  

 ها عبارتند از ارزش حال جریان وجوه در هر زمان.زمانی است که وزن

گیری ریسک نرخ بهره است، ترکیبی از شکاف سررسید و تحلیل دیرش است. این ترین روش اندازهروش آخر که معمول 

 ها و اقالم زیرها، بدهیها ابتدا داراییروشی است که توسط کمیته بازل پیشنهاد شده است. بر اساس این روش، بانک همان

های بر پایه دیرش کنند، سپس وزنبندی میدامنه سررسید زمانی طبقه ۹۳های مالی را در خط حساس به نرخ بهره صورت

 گردد. های موزون به دیرش محاسبه میها و بدهین داراییرا به آنها اختصاص داده و درنهایت اختالف بی

عنوان کردند که بکارگیری دیرش با برخی مشکالت همراه است. اول اینکه استفاده از  7(۲۰۰۰)"ساندرز و توماس"البته  

نه ها هزیبدهی ها ودیرش، زمانی کاربردی است که تغییرات در ریسک نرخ بهره کوچک باشد. دوم، تطابق دیرش برای دارایی

سازی پویا. به همین خاطر است بر خواهد بود. سوم، فرض عدم وجود تاخیر یا نکول، غیر واقعی است و چهارم، مشکل مصون

 گیرد. مورد استفاده قرار می ۸سازی و آزمون فشارتر کامپیوتری نظیر سناریوسازی، شبیههای بسیار پیچیدهکه روش

کند که ریسک نرخ بازدهی از روش ( برای بانکداری اسالمی پیشنهاد میIFSBالمی )راهنمای هیات خدمات مالی اس 

گذارند، اما در عمل به نظر ها اطالعات خود از تحلیل ریسک نرخ بازدهی را به اشتراك نمیشکاف محاسبه گردد. اگرچه بانک

درصد  ۲۱بانک نشان دادند که تنها  ۹7سی ( در برر۲۰۰۹) "خان و احمد"شود. رسد که بیشتر از روش دیرش استفاده میمی

بانک اسالمی  ۳۰( با استفاده از اطالعات ۲۰۹۰) "چاتا و باچا"کنند. درصد از روش دیرش استفاده می ۴7آنها از روش شکاف و 
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 DLها، دیرش دارایی DAکه در آن  Δir(DA−DL)بانک مرسوم و مقایسه شکاف دیرش آنها با استفاده از فرمول  ۳۰و 

ت های مرسوم نسبهای اسالمی دو برابر بیشتر از بانکتغییر در نرخ بازدهی است، نشان دادند که بانک irΔها و رش بدهیدی

نی های اسالمی بود. به این معبه ریسک نرخ بازدهی حساس هستند. دلیل اصلی آن هم، بزرگتر بودن میانگین دیرش در بانک

  ها است.ها به تغییرات نرخ بازدهی بیشتر از بدهیهای اسالمی، حساسیت داراییکه در بانک

در تحقیق خود، ریسک نرخ بازدهی را با استفاده از روش شکاف سررسید بصورت اختالف بین دیرش  ۹(۲۰۹۲) "زینب" 

گذاری برپایه های سپرده سرمایهها و دیرش حسابابزارهای تامین مالی بر پایه مشارکت در سود و زیان در سمت دارایی

 ها محاسبه نمود.مشارکت در سود و زیان در سمت بدهی
DGAP = (DAPLS−DLPSIA)Δr 

های سپرده ، حسابDLpsia، دیرش ابزارهای تامین مالی بر پایه مشارکت در سود و زیان و DAplsکه در آن  

 گذاری بر پایه مشارکت در سود و زیان است.سرمایه

گذاری بر پایه مشارکت در سود و های سرمایهبرای محاسبه فرمول فوق، الزم است ابتدا بانک سررسید تسهیالت و سپرده 

ای و مشارکتی را پیدا کند، سپس وزن دیرش مربوط به هر گروه از سررسیدها را به آنها اختصاص داده زیان نظیر عقود مضاربه

های موزون به دیرش را محاسبه نماید. ها و بدهیرا اعمال نماید( و درنهایت دارایی های مد نظر خودتواند وزن)هر بانک می

 های مالی خود تمرکز نمایند. های با بیشترین حساسیت در صورتتوانند بر آیتمهای اسالمی میبدین ترتیب، بانک

شود. آنچه مهم وره متفاوت محاسبه میگذاری در دو دهای سرمایههای خروجی نیز از اختالف میزان سپردهمیزان سپرده 

 ۲(۲۰۹۲) "زینب"تواند با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی صورت گیرد. هاست که بررسی آن میاست علت خروج سپرده

ر گذاری بهای سرمایهسنجی )با متغیر وابسته میزان خروج سپرده( را سپردهترین متغیرهای احتمالی در معادله اقتصادمهم

گذاری بر پایه مشارکت در سود وزیان، های سرمایهشارکت در سود وزیان، نرخ تورم ماهانه، نرخ بازدهی ماهانه سپردهپایه م

 کند. های بانکی، پایه پولی، رشد تولید ناخالص داخلی، تعداد شعب بانک و تطابق با شریعت معرفی مینرخ بهره سپرده

 

 سپرده برای ابزارهای بر پایه مشارکت در سود و زیان کاهش ریسک نرخ بازدهی و ریسک خروج  -2-3-3

های متعددی برای کاهش ریسک نرخ بهره وجود دارد. یک روش ساده این است که بخشی از نرخ در بانکداری مرسوم روش

 هایبهره اعالمی بصورت ذخیره وجود داشته باشد. روش دیگر، تطابق دیرش است که توسط تغییر میزان و سررسید آیتم

توان از ابزارهای مشتقه نظیر سواپ نرخ بهره استفاده برد. هیات خدمات مالی گیرد. همچنین میدارایی و بدهی صورت می

 های زیر را برای کاهش ریسک نرخ بازدهی پیشنهاد می دهد: ( روشIFSBاسالمی )

بازار، توسعه ابزارهای منطبق با شریعت های سودآوری آتی بر اساس انتظارات از وضعیت آتی تعیین و شناورسازی نسبت 

سازی درآمد از تمایل به هموار های اسالمیها بصورت اوراق مطابق با مجوزهای شریعت. اما بانکاسالم، بهادارسازی دارایی

برای کاهش نرخ حساسیت در سمت  (IRRگذاری )( و ذخیره ریسک سرمایهPERطریق بکارگیری ذخیره برابری سود )

 ها بهره ببرند. دهند از ابزارهای تامین مالی با نرخ ثابت نظیر مرابحه در سمت داراییارند. ضمن آنکه، ترجیح میها دبدهی
گذاری مشروط، گذاری در دو حالت مشروط و غیر مشروط وجود دارند. در حالت سپرده سرمایههای سرمایهسپرده 

 گذاریپذیرد که ممکن است سرمایهگذاری کند و میفی سرمایهگیرد که کجا و چگونه و با چه هدگذار تصمیم میسپرده

گذار به نوعی سهامدار محسوب شده زیان شامل او گردد، همانند عقود مضاربه و مشارکت. در این حالت، سپرده ده بوده وزیان

یه شرکت داده شوند. زیان ها در محاسبه نرخ کفایت سرما)البته بدون داشتن حق رای( و با تعاریف موجود باید این دارایی

 ند. کگذاری بوده و منافع را با بانک بر اساس توافق قبلی تقسیم میاحتمالی پروژه بر عهده دارنده حساب سپرده سرمایه
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گذاری بر عهده گیرنده است و زیان احتمالی از سرمایهگذاری تصمیمدر حالت غیر مشروط، بانک در خصوص نوع سرمایه 

های سپرده های ناشی از حسابگذاری و بانک خواهد بود. در هر دو حالت، بایستی داراییساب سپرده سرمایههر دوی دارنده ح

خارج شوند، زیرا  ۲(RWA) های موزون به ریسکاز محاسبه دارایی ۹(PSIAگذاری برپایه مشارکت در سود و زیان )سرمایه

ند و بنابراین ریسک اعتباری و ریسک بازار نباید شامل بانک گردد. کبانک ضمانتی برای سودآور بودن یا محافظت از آنها نمی

اتفاق  ۳(DCRها برای اینکه انتقال ریسک تجاری )پذیرد. اما در عمل بانکبانک تنها مدیریت ناصحیح و ریسک عملیاتی را می

( و PERنظیر ذخیره برابری سود) های خاصتر عمل کرده و همانگونه که قبالً بیان شد، ذخیرهنیفتد معموالً کمی محتاطانه

گیرند. این ذخایر جزو سرمایه بانک محسوب نشده و فقط برای تعدیل سود دارندگان ( میIRRگذاری )ذخیره ریسک سرمایه

و با  Tier1های اسالمی از نوع گذاری و پوشش ریسک آنها خواهد بود. چون بیشتر سرمایه بانکهای سپرده سرمایهحساب

مقدار کمتری از آن از نوع سرمایه تکمیلی و ذخایر است، معموالً همواره نرخ کفایت سرمایه ابالغی از سوی کیفیت است و 

و TIER1 های موزون به ریسک و مجموع صورت نگیرد )کل دارایی کمیته بازل را تامین می کند. بهرحال، اگر تفکیک سرمایه

TIER2  های اسالمی و مرسوم طبق قاعده کمیته بازل سرمایه هر دوی بانکرا برای سرمایه پایه در نظر بگیرند(، کفایت

شود. اما باید توجه داشت که ریسک های مخصوص بانکداری اسالمی را هم باید لحاظ کرد. لذا محاسبه کفایت محاسبه می

 بود.( به صورت زیر خواهد IFSBسرمایه در بانکداری اسالمی و با استاندارد هیات خدمات مالی اسالمی )

 
 

 
های حساب 5PSIAمیانگین وزنی ریسک،  Wسرمایه متعلق به بانک،  Cنرخ کفایت سرمایه،  ۴CARکه در آن  

سهمی از  αها که برپایه مشارکت در سود و زیان نیستند و سایر سپرده Nگذاری برپایه مشارکت در سود و زیان، سرمایه
 3(PERشود. مشکل اصلی در اینجا تعیین ذخیره برابری سود )گذاران به سهامداران منتقل میریسک تجاری است که از سپرده

بازدهی را ایجاد نماید. هیچ قانون و -ای از ریسکبه نحوی است که ترکیب بهینه 7(IRRگذاری )و ذخیره ریسک سرمایه
بر اساس یک استاندارد مشخص وجود ندارد و این امر محاسبه نرخ کفایت سرمایه  IRRو  PERمقررات مشخصی برای وضع 

کند. گذار تحمل میاست، تمام بار ریسک را سپرده α=۰سازد. زمانی که های خاصی میدر بانکداری اسالمی را دارای پیچیدگی
است، تمام ریسک  α=۹زمانی که  گردد.و ریسک تجاری هم به سهامداران منتقل نمی IRR=0و  PER=0در این حالت، 

با الحساب توافقی )پذیرد. در این حالت اگر سود علیتجاری به سهامداران منتقل شده و بانک تمامی مسئولیت ریسک را می
گذاری( به سپرده گذار پرداخت گردد، آنگاه سیستم تبدیل به بانکداری مرسوم با وجود نرخ بهره وجود زیان ناشی از سرمایه

 PERگذار باید از واژه بدهکار استفاده کرد. در این وضعیت، بانک به دنبال حداقل گذار یا سرمایهشده و لذا بجای سپردهثابت 
های سپرده )برخی حساب αمورد نیاز برای کنترل ریسک خواهد بود. الزم به ذکر است که بخاطر متفاوت بودن  IRRو 

گذاری و برخی هم مابین این دو در نظر می را از نوع سپرده و برخی آنرا سرمایهگذاری برپایه مشارکت در سود و زیان سرمایه
گیرند(، ممکن است نرخ کفایت سرمایه متفاوتی برای دو بانک با یک ساختار سرمایه یکسان بدست آید. همچنین، باید توجه 

فرد های منحصر بو زیان، جزو ویژگی گذاری بر مبنای سیستم مشارکت در سودگذار در ریسک سرمایهشراکت سپردهکرد که 
 گذاری به خطر می افتد.بانکداری اسالمی است که با هموارسازی درآمد از طریق ذخیره برابری سود و ذخیره ریسک سرمایه
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 گیرینتیجه
در این مقاله، به تفاوت اصلی نظام بانکداری اسالمی در برابر سیستم بانکداری مرسوم بخاطر استفاده از ابزارهای تامین مالی 

ا های مرتبط بگذاری متغیر در مقابل نرخ بهره ثابت پرداخته و ریسکبرپایه مشارکت در سود و زیان و نرخ بازدهی سرمایه
های کنترلی ریسک در استفاده گیری و سیستمها در نحوه اندازهها نشان داد که شباهتررسیهرکدام مورد توجه قرار گرفت. ب

های های سود مشخص نظیر عقد مرابحه بین دو سیستم بیشتر بود. از سوی دیگر، تفاوتاز ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی و نرخ
ده از ابزارهای تامین مالی برپایه مشارکت در سود و اساسی بین دو سیستم بانکداری و مدیریت ریسک آنها درصورت استفا

های اسالمی نمایان گردید. همچنین سعی گردید با بررسی عامل ریسک در استفاده از ابزارهای تامین مالی زیان از سوی بانک
د و زیان همانند عقوهای اسالمی در استفاده از ابزارهای تامین مالی برپایه مشارکت در سود اسالمی، دالیل رغبت کمتر بانک

مضاربه و مشارکت نسبت به ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی نظیر مرابحه مورد کنکاش قرار گیرد. در این راستا، چهار نوع ریسک 
اطالعات ناقص، ریسک اعتباری، ریسک نرخ بازدهی و ریسک خروج سپرده در هر دو نظام بانکداری مرسوم و اسالمی به 

ها حاکی از آن است که در شرایط اطالعات ناقص، خطر اخالقی چالش بزرگتری در ر گرفت. یافتهتفکیک مورد بررسی قرا
 هایحلها است. راهای مربوط به قسمت بدهیشود. حال آنکه، کژگزینی مسالههای اسالمی محسوب میهای بانکسمت دارایی

در نظر گرفتن مدت زمان سررسیدها بود. خطر گیری از نظریه انگیزشی بدون پیشنهادی در خصوص خطر اخالقی، بهره
ای آن توسط هکژگزینی هم همانگونه که بیان گردید، با توجه به اعطای تسهیالت به مشتریان با شرایط یکسان و جبران هزینه

 ریسک اعتباری در بانکداری اسالمیشود. ها محسوب نمیها در سمت داراییمشتری خوب، چندان مساله مهمی برای بانک
زمانی رخ خواهد داد که اعتبارگیرنده بخاطر مدیریت ناصحیح در شرایط قابل کنترل نتواند به تعهدات خود در قرارداد با بانک 

ت، استفاده از وثیقه، ضمانهای بهره واقعی و بیکاری و غیره بر آن تاثیری ندارد. عمل کند و شرایط کالن اقتصادی نظیر نرخ
عتبارات گذاری اگیری از قیمتاهش ریسک اعتباری در بانکداری اسالمی بحث برانگیز بوده و بهرهبیمه و ابزارهای مشتقه در ک

 های متفاوت و رعایت کفایت سرمایه نیز نیازمند تغییراتی در تعریف و محاسبات نسبت به بانکداری مرسوم است. با نرخ
شود، بصورت یکجا مورد بوده و وجود یکی به دیگری منجر میکه در امتداد هم های نرخ بازدهی و خروج سپرده بخاطر اینریسک 

گیری ریسک نرخ بازدهی دارای مشکالت متعددی است، از این رو راهنمای بررسی قرار گرفتند. مشاهده شد که روش دیرش در اندازه
های دارد که بهتر است بانکن میکند. این راهنما بیاهای اسالمی پیشنهاد میهیات خدمات مالی اسالمی، روش شکاف را برای بانک

های سودآوری آتی بر اساس انتظارات از وضعیت آتی بازار، توسعه ابزارهای منطبق با شریعت اسالمی با تعیین و شناورسازی نسبت
سالمی جهت های اها بصورت اوراق مطابق با مجوزهای شریعت، ریسک نرخ بازدهی را کاهش دهند، اما بانکاسالم و بهادارسازی دارایی

سازی به هموار دهندکهگذاران به سهامداران، ترجیح میکاهش ریسک خروج سپرده و جلوگیری از انتقال ریسک تجاری از سپرده
برای کاهش نرخ حساسیت در سمت  (IRR) گذاری( و )یا( ذخیره ریسک سرمایهPERدرآمد از طریق بکارگیری ذخیره برابری سود )

گذاری بر مبنای سیستم مشارکت در سود و زیان که جزو گذار در ریسک سرمایهشراکت سپردهشود، ها بپردازند. این امر باعث میبدهی
 های منحصر بفرد بانکداری اسالمی است، به خطر بیافتد.ویژگی
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