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يهاریسکيبندو رتبهلیتحل
در بانکداري اسالمییاتیعمل

موردي: بانکداري بدون ربا در ایران)ه(مطالع
30/9/1391تاریخ تأیید:18/11/1390تاریخ دریافت:

*یمحمد طالب______________________________________________________________________

**کاوندیمجتب

***پورنیمحمد حس

چکیده
صـورت طبیعـی بانـک را بـا     بـه یـت پـولی اسـت و ایـن فعال   تجهیـز و تخصـیص منـابع   ، هـا اصلی بانـک فعالیت
و يبنـد طبقه،ییها را شناساریسکنیهاي گوناگون ااز راهدیها باکند؛ بنابراین بانکمیروروبههایی ریسک

علـت بهیاتیعمليهاسکیرها،سکیانواع رانیکنند. در متیریمدیدرستنند تا بتوانند آنها را بهکيبندرتبه
دارند.ییسزاهبتیاهمیاسالميبانکداريهاتیبودن فعالمحورییدارا

گـویی بـه   با استفاده از روش تحقیق توصیفی و روش تحلیل سلسله مراتبی به دنبال پاسـخ روپیشمقاله
تـرین  هـاي تجهیـز و تخصـیص منـابع در بانکـداري بـدون ربـا، مهـم        هاست که با توجه به روشاین پرسش

هـا بـا توجـه بـه ماهیـت      بنـدي ایـن ریسـک   ند؟ طبقـه هستها کدامروي این بانکهاي عملیاتی پیشریسک
پـژوهش نشـان   هـاي ههـا چگونـه اسـت؟ نتیجـ    بندي ایـن ریسـک  رتبهسرانجامگوناگون آنها چگونه است؟

بنـدي  کلـی طبقـه  ههـاي اسـالمی بـه دو دسـت    هاي عملیاتی در بانکطور کلی ریسکدهدکه نخست، بهمی
هاي خاص بانکداري اسالمی که هـر  ریسک؛ ب)با بانکداري متعارفهاي مشترك ریسکالف) د: شومی

هـا براسـاس   بندي این ریسـک ، در رتبهمدو؛شوندبندي میهایی تقسیمدو دسته خود به زیرگروهیک از این
هـاي  هـاي فنـاوري و اخـتالس و در گـروه ریسـک     هاي مشترك، ریسکاحتمال رخداد، در گروه ریسک

و پرداخت مصلحتی بیشترین اهمیت را دارند.هاي شفافیتخاص، ریسک
اخـتالس،  سـک یر،يفنـاور سـک یر،یاتیـ عمليهـا سـک یرسـک، یاسالمی، ريبانکدارواژگان کلیدي:

.امانتسکیرعت،یشرسکیخدمات مناسب، رسکیر
,JEL:.G32بنديطبقه G21

sdogh83@gmail.com.:Email.يعامل بانک کشاورزریو مدصادقدانشگاه امام اریاستاد. *

mojtaba.isu@gmail.com.:Email.(نویسنده مسئول)صادقدانشگاه امام یمالتیریمدايدکتريدانشجو.**

..mo.hosseinpoor@gmail.com:Emailصادقدانشگاه امام یمالتیریکارشناس ارشد مد. ***
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مقدمه
در یماليهاواسطهنیتربزرگزیبازار پول و نیمالينهادهانیترمهمدر جایگاهها بانک

,Mishkinاقتصاد ( 2004, p.8پردازندیآنها بهره مگذاران را گرفته و بهسپردهيها)، سپرده
,Frost(رندیگیوام پرداخت کرده و از آنان بهره مانیبه متقاضبرابرو در  2004, p.14(. در

هاي اسالمی است نکاسالمی این نقش با حفظ اصول و موازین شرعی بر عهده باتصاداق
در ستمیدوم قرن بهمیمهم نيعنوان نوآوربهیاسالمي). بانکدار3، ص1381ان،ی(موسو

. دهدیمشنهادید را پیجديو الگویمتعارف را نفيمسلمان، بانکداريکشورها
یاسالمیمالنیمأتيهانبوده و براساس روشيالگو آن است که ربونیايهایژگیو

Mullineuxاست ( & Murinde, 2003, p.191.(
گذاري و مدیریت کار در صنعت قیمتگریز محافظهعنوان نهادهاي ریسکها بهبانک

ه کنند که ارزیابی هزینجو میوهایی را جستریسک فعالیت دارند. آنها در اصل فرصت
,Frost(ها از قیمت بازار کمتر استریسک در آن 2004, p.131 ،در این بازار ریسک .(

را براي هاییده و محصولکرگري خود را ایفا نقش واسطه،هاها با پذیرش ریسکانکب
هایی که بانکداري معمول ریسکطور). به13ص،(هماندهندها ارایه میبازتوزیع ریسک

شود: پذیرد به چهار دسته تقسیم میمی
؛هاي مالیریسک.1
؛هاي عملیاتیریسک.2
؛وکارهاي کسبریسک.3
Greuningشامدها (ریسک پی.4 & Bratanovic, 2003, p.4.(
هاي بر ریسکافزون ماهیت خاص قراردادهاي اسالمی، علتبههاي اسالمی نیزبانک

منظور شناسایی آنها بهکه هستندروروبهفردي ههاي منحصر بمتداول بانکداري با ریسک
,El-Tiby(رسد نظر میها امري ضروري بهمدیریت صحیح این ریسک 2010, p.27(. با

منظور بقا، رشد و ثبات سودآوري در صنعت اسالمی بههاي، بانکهاهتوجه به این مخاطر
ها نیازمند شناسایی، مدیریت صحیح این ریسکمالی نیازمند مدیریت ریسک هستند.

.استبندي صحیح و اصولی آنها بندي و رتبهطبقه
است:ذیلدنبال تأیید فرضیهبهبا استفاده از روش توصیفی روپیشمقاله

هـاي  هاي تجهیز و تخصیص منابع در بانکداري بدون ربا، اهمیت ریسـک با توجه به روش
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هاي عملیاتی خاص بانکداري بدون ربا بیشتر است.مشترك عملیاتی از ریسک
هاي پس از بیان ادبیات تحقیق، ادبیات موضوع ریسکروپیشبر این اساس در مقاله

هاي عملیاتی مشترك بانکداري اسالمی با بانکداري متعارف و ی شامل ریسکعملیات
سپس ضمن معرفی انواع ؛شودمیهاي عملیاتی خاص بانکداري اسالمی تبیینریسک
هاي عملیاتی ترین ریسکهاي تجهیز و تخصیص منابع در بانکداري بدون ربا، مهمروش

بندي جامعی از انواع ایان این پژوهش، طبقهشود. در پها تشریح میهر یک از این قرارداد
این )AHP(سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی؛شودها ارایه میاین ریسک

شود.بندي میها رتبهریسک

پیشینه تحقیق
صورت هاي فراوانی هاي غیرمالی در بانکداري اسالمی، تحقیقویژه ریسکریسک بهبارهدر

:شودترین آنها اشاره میمه به مهمگرفته است که در ادا
در مدیریت ریسک و بهبود سودآوري در بانکداري اسالمی) در کتاب 2011(التیباي

سپس ؛ها در بانکداري اسالمی را مورد بررسی قرار دادهبخش دوم، ماهیت ریسک
مین مالی در بانکداري اسالمی را تبیین کرده است.أهاي هر یک از ابزارهاي تریسک
با هدف » هاي اسالمیریسک عملیاتی در بانک«ه) در مقال2011و دیگران (داهللاعب
مالزي، به این نتیجه هاي اسالمیریسک عملیاتی در بانکترینگیري و مدیریت  مهماندازه
هاي خاص قراردادهاي اسالمی، موضوع ریسک محیط قانونی و ویژگیعلتکه بهاندرسید

هاي متعارف است.تر از بانکتر و مهممی پیچیدههاي اسالعملیاتی در بانک
شواهد تجربی پیرامون ابزارهاي مدیریت ریسک در «ه) در مقال2011و دیگران (طفري

دست آوردن ابزارهاي مدیریت ریسک در با هدف به» بانکداري اسالمی و متعارف
ریسک در بانکداري اند که ابزارهاي مدیریترسیدههاي اسالمی مالزي، به این نتیجهبانک

هاي انسانی وهاي فناوري اطالعات، توانایی سرمایهسامانهبارهطور خاص دراسالمی و به
... ناکافی هستند.

هاي بازار در مالی ریسک ذاتی: سرمایه و ریسک«ه) در مقال2007(هوكو هارون
ر و اعتباري در با ریسک بازاهریسک ذاتی مانند میزان مواجه» هاي قانونیاسالمی: چالش
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سپس به مفهوم ریسک تجاري جایگزینی نامطلوب ؛انددهکرنظام بانکداري اسالمی را تبیین 
د.اي داراند که در بانکداري اسالمی اهمیت ویژهدهکراشاره 

انواع ریسک مبانی مالی اسالمی در نظریه و عمل) در کتاب 2007(میرآخورو اقبال
سود، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی را در شامل ریسک اعتباري، ریسک نرخ 

اند که باالبودن اند. آنها نتیجه گرفتهدهکرمین مالی بررسی و گزارش أتگوناگون هاي روش
نبود مدیریت ریسک قوي براي کنترل این علتها بهمیزان ریسک در برخی از این روش

.استویژه ریسک عملیاتی ها بهریسک
هاي مدیریت آن رسی انواع ریسک و روشبر«ه) در مقال1387(مقدمحسنیو ابوالحسنی

رو ههایی را که نظام بانکی ایران با آن روبانواع ریسک» در نظام بانکداري بدون رباي ایران
و ابزار براي مدیریت ریسک در نظام چند روشسرانجاماست، مورد بررسی قرار داده و 

اند.هبانکداري بدون رباي ایران پیشنهاد داد
با بررسی » مدیریت ریسک در بانکداري بدون ربا«ه) در مقال1385(دیانتیو اکبریان

داري، به ارایه چند ابزار ابزارهاي مهندسی مالی براي مدیریت ریسک در نظام سرمایه
گذاري مستقیم، مشارکت، فروش اقساطی، مهندسی مالی در نظام مالی اسالمی شامل سرمایه

پردازند.الوفا و قولنامه میلیک، بیعاجاره به شرط تم
هاي پیشین، با مبنا قرار دادن گیري از دستاوردهاي پژوهشبا بهرهرو پیشدر پژوهش 

هاي عملیاتی مشترك هاي تجهیز و تخصیص منابع در بانکداري بدون ربا، ریسکروش
اسایی، هاي عملیاتی خاص آن شنبانکداري بدون ربا و بانکداري متعارف و نیز ریسک

شود.بندي میبا استفاده از روش سلسله مراتبی رتبهسرانجامبندي و طبقه

میاسالهاي غیرمالی و انواع آن در بانکداريریسک
تعریف هاهها یا نتیجشانس، احتمال یا عدم اطمینان وقوع خروجیبه معمول طور بهریسک 

Mylrea)شود (می & Lattimore, 2010, p.144ناپذیر پرهیزذاتی و ايه. ریسک پدید
Iqbal(شود میشمرده در بانکداري  & greuning, 2008, p.28(ترین عامل ، تغییر، مهم

پس ریسک نیز همواره ؛پدیدآمدن ریسک است و از آنجا که تغییر همیشه وجود دارد
Crouhyوجود دارد ( & Etal, 2006, p.25هاي خاص در بخش ). با توجه به ویژگی

هاي مشارکت در هاي شرعی از جمله استفاده از مدلمین وجوه و الزامتخصیص و تأ
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هاي اسالمی، ماهیت ریسک در این نهادها تغییر یافته و بازده سودوزیان در بانک
هاي مربوط به ها در ریسکرو بانکاز اینیست؛ن نها از پیش معیها یا سپردهگذاريسرمایه

,Siddiqi(استها سهیم این نهاد 2006, p.41هاي موجود در بانکداري اسالمی ). ریسک
بندي، د. براساس یک نوع از طبقهکربندي ی طبقهگوناگونهاي توان از دیدگاهرا می
هاي هاي عملیاتی، ریسکهاي مالی، ریسککلی ریسکهتوان در چهار دستها را میریسک
وکار و ریسک پیشامدها قرار داد.کسب

هاي عملیاتیریسک
نقصانوخطابروزماننداحتماالتازیعیوسگسترهازهعمدطور به،یاتیعمليهاسکیر

ویمالنهادهايدرعملیاتی سکیر. استناشییمالایيتجاربنگاهخاصهاياتیدرعمل
نیا. شودینممربوطبازاروياعتباريهاسکیربهمیمستقطور بهکهاست یسکیر،یبانک

درخطا،انهیراافزاري مربوط به افزاري و نرمسختهايخطا،یانسانهايخطاازسکیر
ها . ریسک عملیاتی در بانکناشی استاختالسانواعازیناشيهاانیزیحتويریگمیتصم

مین مالی و محیط قانونی فعالیت در بانکداري اسالمی أهاي تزیرا روشد؛سزایی دارهاهمیت ب
,Abdullah(داردهاي قراردادي خاصی ویژگی Shahimi & Ismail, 2011, p.131.(

کلی هتوان به دو دستهاي اسالمی را میهاي عملیاتی موجود در بانکطور کلی ریسکبه
بندي کرد.تقسیم

هاي عملیاتی مشترك بانکداري اسالمی با بانکداري متعارفریسک

ریسک اختالس.1
هاي شی از عدم وجود سامانهوجود تقلب، اختالس، فساد اداري ناعلتاین ریسک به

آید. وجود میپدیدها بودن آنها در بانکمناسب کنترل داخلی یا به روز نبودن و ناقص
ها، فضاي تقلب، پارچه در بانکهاي اطالعاتی یکنیروي انسانی متخصص و نیز سامانه

هاي بانک اتزیرا امکان نظارت بر تمام عملی؛دهدها کاهش می... را در بانکفساد اداري و
سراسري براي مدیران ارشد نظارتی بانک و نیز نهادهاي نظارتی حاکمیتی مانند هدر شبک

بازار پول هوجود قوانین و مقررات جامع و کامل در حوزیزبانک مرکزي وجود دارد. ن
آنکه علتتواند به کاهش این نوع ریسک کمک کند. در نظام بانکداري متعارف، بهمی
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برد، ریسک دوران بلوغ به سر میگذرد و به نوعی در از فعالیت آن میی فراوانمدت 
اختالس پایین است. در نظام بانکداري اسالمی اگرچه وجود سازوکارهاي شرعی تا حد 

از آنجایی که از فعالیت این نوع از ؛ امادهدی این نوع از ریسک را کاهش میفراوان
پارچه در سطح قوانین و مقررات یکهدر حوزبنابراین؛گذردنمیفراوانیبانکداري مدت 

چنان ... همهاي اطالعاتی جامع مشتریان و کنترل داخلی والمللی، وجود سامانهبین
افزون بر این یابد. رو احتمال وقوع چنین ریسکی افزایش میهایی وجود دارد، از اینضعف

بنابراین ؛نکداري اسالمی استهاي بابا توجه به اینکه ریسک اختالس ناظر به تمام فعالیت
هاي تجهیز یا تخصیص منابع در بانکداري بدون ربا ندارد.اختصاص به یک نوع از روش

هاي اداريریسک سالمت محیط کار و رویه. 2
این ریسک ناشی از عدم وجود بسترهاي مناسب ایمنی و انگیزشی در محیط کار براي 

اري ناقص، مبهم و گاهی بازدارنده است. با توجه هاي ادناشی از رویهنیزکارکنان بانک و 
بنابراین ؛استروروبهمستقیم پول هها، فعالیت در این نهادها با مبادلبه محیط کار بانک

تواند به ریسک سالمت ها یا عدم وجود بسترهاي مناسب ایمنی و انگیزشی میضعف رویه
این جهت تفاوتی میان بانکداري د و ازبینجامها هاي اداري در بانکمحیط کار و رویه

تر، اگرچه این نوع از ریسک ممکن است عبارت روشناسالمی و متعارف وجود ندارد. به
علتاحتمال وقوع آن در بانک به؛ امادر تمام نهادهاي مالی و غیرمالی وجود داشته باشد

به تمام هاي اداري مربوطهریسک سالمت محیط کار و روینیزگفته بیشتر است. پیش
هاي تجهیز و تخصیص هاي بانکداري است و به نوع خاصی از روشها و رویهعملیات

منابع در بانکداري بدون ربا اختصاص ندارد.

ریسک خدمات مناسب. 3
بانکداري مانندآید که بانک نتواند خدمات بانکداري نوینمیپدیداین ریسک زمانی 

دیگرخصوصی و بانکداري خرد را در رقابت با الکترونیکی، بانکداري شرکتی، بانکداري
. در چنین شرایطی ممکن است مشتریان با توجه به گسترش شبکه بانکی کندها ارایه بانک

وزتري ارایه رکنند که خدمات بهتر و بههایی را انتخاب و تبلیغات رو به رشد آنها، بانک
ک نتواند در فضاي خدمات هاي جاري اگر بانسپردهبارهطور خاص دربهکنند. می

ها را ارایه ر بانکدیگبانکداري مناسب، به روز و متناسب با نیازهاي مشتریان در رقابت با 
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هاي جاري را از رو شده و ممکن است بخشی از سپردههدهد با ریسک خدمات مناسب روب
د.انجامبه کاهش سودآوري بانک میسرانجامدست بدهد که 

هاي فیزیکیییریسک آسیب به دارا.4
شده دریافتهاي وثیقهههاي فیزیکی بانک چه در عرصعدم وجود نظارت کافی بر دارایی

هاي بانک دیدن داراییهاي خود بانک، باعث آسیبداراییهاز مشتریان و چه در عرص
خواهد شد. در تمام قراردادهایی که بانک در آنها به نوعی با دارایی فیزیکی سروکار دارد

مرابحه، اجاره، مضاربه و مشارکت مدنی این ریسک وجود دارد. در تسهیالت مانند
جهت اطمینان از ؛ امااي اگرچه بانک مالکیت دارایی را به مشتري واگذار کرده استمرابحه

بازپرداخت و کاهش ریسک نکول مشتري، تا پرداخت آخرین قسط این دارایی را در رهن 
ده و آن را با استفاده از کردر نگهداري دارایی کوتاهی ه مشتريکدهد. چنانخود قرار می

گاه اگر مشتري نکول کرده و دارایی آنکند،بیمه از معرض آسیب حفظ نمانند هاییروش
تواند از آن رهن استفاده کند. در نتیجه بانک اسالمی با نیز آسیب دیده باشد، بانک نمی

شود.میروروبههاي فیزیکی ریسک آسیب به دارایی
اسالمی، بانک تملیکشرطبهاجارهوعادياجارهقراردادهايطور خاص، در به

:استروروبههاي ذیل ریسکباقراردادهااینماهیتعلتهب
بـا بانـک ،آنبازسازيازمستأجرخودداريوداراییهبخسارتآمدنواردصورتدر.1

ودارایـی مجـدد کیـت مالبـراي المیاسـ بانکمواردگونهایندرد.شومیرو روبهریسک
.داردنیاز خاصقانونیهايفعالیتسريیکانجامبهواردهخسارتجبران

خسـارت نیسـت، مربـوط مسـتأجر بهکهطبیعیعواملنتیجهدراجارهموردداراییاگر.2
مـدت دربهـا اجـاره دریافـت واجـاره یندافره ادامرمنظوهببانکشودویرانیاببیندجدي
ریسـک ازنوعاینالبته؛ استجایگزیندارایییککردنمفراهبهملزم،اجارهازماندهباقی
Archer)دیابکاهشبیمهازاستفادهراه ازتواندمی & Haron, 2007, p.234).

در قرارداد مضاربه، بانک در جایگاه صاحب سرمایه تا پایان مدت قرارداد، مالک 
ها در رو هرگونه آسیب به این داراییاختیار عامل است. از ایناي است که درالتجارهمال

سوزي، سیل زلزله، آتشمانندمسئولیت عامل و ناشی از عواملی هکه خارج از محدودصورتی
داري و انجام مسئولیت خود کوتاهی نکرده زیرا عامل در نگه؛بانک استه... باشد، بر عهدو

گیرد.هاي فیزیکی قرار میک آسیب به داراییبنابراین بانک در معرض ریس؛است
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هاي گذاري در داراییکه موضوع مشارکت، سرمایهدر مشارکت مدنی نیز در صورتی
گاه ممکن است در اثر کوتاهی شریک عامل، دارایی موضوع ها باشد آنفیزیکی و پروژه

هاي فیزیکی در نتیجه بانک با ریسک آسیب به دارایی؛رو شدهمشارکت با آسیب روبه
که خارج از هاي موضوع مشارکت در صورتیگونه آسیب به داراییهریزشود. نروروبه

... باشد، سوزي، سیل وزلزله، آتشمانند مسئولیت شریک عامل و ناشی از عواملی همحدود
دهد.بانک را در معرض این ریسک قرار می

ریسک فناوري.5
ها افزارهاي عملیاتی است که مربوط به استفاده از نرمسکریسک فناوري یکی دیگر از انواع ری

اند. هاي ارتباطی از راه دور است که متناسب با نیازهاي بانکداري اسالمی طراحی نشدهو سامانه
همراه دارد. هاي اسالمی بهاي را براي بانکهاي ویژهیندهاي مدیریت، ریسکاکیفیت فر

هايدارد، مالی اسالمی با ریسک مهارتنیاز فظ و بقا عنوان یک صنعت نوظهور که به حبه
مطابق با اصول مالی اسالمی و متعارف است. طور کامل بهکه رو استروبهسازي مدیریت ایمن

یافتن افراد با دانش کافی در هر دو ؛ اماي نباشداآشنایی با قواعد مالی و شرعی شاید مسئله
هاي اطالعات مدیریت ا قواعد شریعت مستلزم سامانهانطباق بنیز زمینه، بسیار مشکل است. 

Greuning(باشدمیاست که آن نیز کمیاب  & Iqbal, 2008, pp.175-176.( این نوع از
هاي عملیاتی بانکداري بدون ربا نهفته است. ریسک نیز در تمام فعالیت

ریسک امانت.6
داري خود طبق استانداردهاي تریسک امانت ناشی از کوتاهی بانک در انجام مسئولیت امان

,Ifsbکارکردي صریح و ضمنی است ( داري خود ). اگر بانک از مسئولیت امانت2005
داران تخلف کند، ریسک امانت به اقدام قانونی خواهد گذاران و سهامنسبت به سپرده

رود تا حداکثر منافع عامل امین انتظار میدر جایگاههاي اسالمی د. از بانکانجامی
داران با سهامگذاران وسرمایههايند. هرگاه هدفکنداران را تأمین گذاران و سهامسپرده

مانند:؛گیرندداري قرار میها در معرض ریسک امانتگرا نباشد، بانکهاي بانک همفعالیت
هـا، از بانـک   هاي مشارکتی مانند مضاربه و مشارکت در سمت دارایـی گذاريدر سرمایه. 1

هـا داشـته باشـد و هرگونـه کوتـاهی      رود تا پاالیش و نظارت مناسبی روي پروژهیانتظار م
داري شود.ریسک امانتباعثتواند عمدي در ارزیابی و نظارت بر پروژه می
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نیـز ممکـن اسـت بانـک را در معـرض ریسـک       هـاي جـاري  مدیریت نادرست حساب. 2
هاي براي پرداخت سود به حسابطور معمول هیچ تعهدي ها بهداري قرار دهد. بانکامانت

ــا ایــن وجــود، در هنگــام زیــان  ــد. ب مین مــالی أهــاي ســنگین حاصــل از تــجــاري ندارن
گـذاران بـه بانـک    هاي جاري،  ممکن است اعتماد سـپرده ها از محل حسابگذاريسرمایه

جویی کنند.سلب شود و از مراجع قانونی چاره
ضـروري یـا تخصـیص    هـاي غیـر  ل هزینهوکار و تحمیکسبهمدیریت نادرست در ادار. 3

تخلـف از اجـراي شـفاف    هگذاري، نشانهاي سرمایههاي هنگفت به صاحبان حسابهزینه
.استقرارداد 

باعثتواند نامطلوبی داشته باشد. نخست، میهايهداري ممکن است نتیجریسک امانت
گیري به بازپسدر نتیجه پدید آورد؛گذاران ریسک شهرت شده و ترسی را براي سپرده

. دوم، ممکن است بانک را به بازپرداخت جریمه یا خسارت مجبور اقدام کندوجوه خود 
تواند اثر منفی بر قیمت سهم بانک د. سوم، میشوهاي مالی تواند باعث زیانند که میک

؛ هاي بانک و دسترسی به نقدینگی اثر گذاردتواند روي هزینهداشته باشد. چهارم، می
تواند به نباشد، میقادر گویی به تقاضاي صاحبان حسابپاسخبه اگر بانک سرانجام 

Greuning(بینجامدورشکستگی  & Iqbal, 2008, pp.179-180.(
وجوه خود را به ،گذاراناص در نظام بانکداري بدون ربا بسیاري از سپردهطور خبه

دهند. از بانک قرار میالحسنه در صورت سپرده قرضقصد شرکت در امور خیرخواهانه به
بنابراین اجازه هرگونه ؛شودآنجایی که براساس عقد قرض، مالکیت پول به بانک منتقل می

ممکن است سبب شود که بانک برخالف نیت يتصرف در آن را دارد. این امر در  موارد
در نتیجه ؛دکنالحسنه را در کارهاي خیر صرف نده و منابع قرضکرگذار عمل سپرده

گیرد.گذار عمل شده و بانک در معرض ریسک امانت قرار میالف نیت سپردهبرخ
رود تا نظارت مناسبی هاي مشارکتی مانند مضاربه، از بانک انتظار میگذاريدر سرمایه

نه در ؛کار گیردروي عملکرد عامل داشته باشد تا عامل، سرمایه را واقعاً در تجارت به
در مشارکت شود.داري میریسک امانتباعثی در این امر محلی غیر از آن. هرگونه کوتاه

هایی داشته گذاريرود تا پاالیش و نظارت مناسبی روي سرمایهمدنی از بانک انتظار می
اعثتواند بباشد که قصد ورود به آنها را دارد و هرگونه کوتاهی در ارزیابی و نظارت می

گذاري در قالب مشارکت ي سرمایههاداري شود. انتخاب نادرست فرصتریسک امانت
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هاي هنگفت به صاحبان ضروري یا تخصیص هزینههاي غیرحقوقی نیز به تحمیل هزینه
.استتخلف از اجراي شفاف قرارداد هو نشانانجامیده گذاري هاي سرمایهحساب

هاي عملیاتی خاص بانکداري اسالمیریسک

ریسک شفافیت. 1
صورتی که موقع بهعات قابل اتکا و بهافشاي عمومی اطال«شفافیت یعنی 

کنندگان از آن بتوانند ارزیابی درستی از وضعیت مالی و عملکرد بانک، استفاده
»دست آورندههاي مدیریت ریسک بریسک و رویههوکار، نمایهاي کسبفعالیت

)Basel Committee on Banking Supervision, بنابراین کمبود شفافیت ؛)1998
بد براساس اطالعات ناقص هايگیريد که از تصمیمشوهایی ند باعث تحمیل هزینهتوامی

استفاده از الف) گیرد: میسرچشمهاست. کمبود شفافیت از دو منبع ناشی یا نادرست 
نبود استانداردهاي ؛ ب)قراردادهاي مالی اسالمیدهیهاي غیراستاندارد براي گزارشرویه

دهی شهاي گزارها. ابزارهاي مالی اسالمی مستلزم پیمانمیان بانکدهییکسان گزارش
ند. شفافیت نیازمند این است که کنتا تصویر مالی صحیحی از بانک ارایه متفاوت هستند

گونه نیست.اکنون اینند که همکنم، از استانداردهاي یکسانی استفاده نظاها در تمام بانک
بسیار جامع و شفاف بوده و متمرکز بر افشاي باید هاي اسالمی سازوکار افشا در بانک

وضعیت ریسک، ترکیب ریسک و بازده و نظارت داخلی باشد. این امر مستلزم هماهنگی میان 
براي -تمایز میان افشاي اطالعاتساختندپدییزهاي افشا و استانداردهاي حسابداري و نرویه

-و افشاي اطالعات بازار محور-ريگذاهاي سرمایهمنظور کمک به صاحبان حسابمشتریان به
Greuning(است-بخشی به بازارهاجهت آگاهی & Iqbal, 2008, pp.180-181 ریسک .(

ست و به نوع خاصی از ابزارهاي مورد ناظر اشفافیت به محیط عملیاتی بانکداري بدون ربا
ندارد.اختصاصاستفاده در بانکداري بدون ربا

ک تجاري جایگزین)ریسک پرداخت مصلحتی (ریس.2
هاي سپرده که بانک تمایل دارد نرخ بازدهی حسابآیدپدید میاین ریسک هنگامی 

وجود داشته باشد ها در بانک بلندمدت خود را افزایش دهد تا انگیزه براي نگهداري سپرده
)El-Tiby, 2010, p.38( . سازمان حسابداري و حسابرسی نهادهاي مالی اسالمی
)AAOIFI هاي اسالمی مجبورداند که بانکتجاري جایگزین را ریسکی می) ریسک
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گذران نرخ بازدهی باالتري بپردازند. این نرخ نسبت به گذران یا سپردهند به سرمایههست
دست آمده بیشتر است. این امر گذاري بهآنچه که براساس شرایط واقعی قرارداد سرمایه

کند و سودآوري ر از شرایط مطلوب عمل میتدهد که بانک پایینتواند هنگامی رخ می
Greuningگذاران ندارد (کافی براي توزیع سود میان سپرده & Iqbal, 2008, p.176.(

گذاري با هاي سرمایهطور خاص ممکن است نظام بانکداري بدون ربا در بخش سپردهبه
آنکه سهم علتشود. در این حالت بانک مجبور است بهروروبهریسک تجاري جایگزین 

د، از محل کارمزد خود یا کنها حفظ گذاري بانکبازار خود را در میان کل منابع سپرده
ند کگذاران را جبران هاي جاري، کمبود سود سپردهسپردهکارگیري هحاصل از بحتی سود 

هاي اسالمی و این مسئله همان ریسک پرداخت مصلحتی (تجاري جایگزین) براي بانک
:آیدپدید میدو صورتدرحقیقتدرریسکایناست.

وجـوه ه کـ افتـد مـی اتفـاق هنگامی. این مسئلهپدید آیدبراي بانک بازدهینرخریسک. 1
بـا رقابـت توانـایی بـازدهی نـرخ وشـود گـذاري هسـرمای مـدت دبلنهاياراییددربانک 

.باشدنداشتهراجایگزینهاييگذاررمایهس
توزیـع بـراي راانتظـار موردسود،مشخصزمانیدورهیطدرنتواندبانککههنگامی. 2

.آورددستهبحسابصاحبانمیان

ریسک شریعت و انطباق با قوانین.3
محصوالت و خدمات شرعی به مشتریان است. مشتریان ههاي اسالمی ارایاصل اول بانک

تماد کامل داشته نسبت به بانک اعبارهکنند که در ایندر صورتی با بانک اسالمی معامله می
کند. ریسک شریعت میروروبههاي اسالمی را با ریسک شریعت باشند. این حقیقت، بانک
هاي هاي مذهباز تفاوت دیدگاهناشیهاي ریسکالف) شود: به دو دسته تقسیم می

ها با قوانین ها از تطابق اصول حاکم بر بانکناتوانی بانکب)؛از قوانین شریعتگوناگون 
رو کند هتواند بانک را با ریسک شهرت و ریسک ورشکستگی نیز روباین نوع میشرعی.

)El Tiby, 2010, p.60.(ریسک شریعت به ساختار و نقش کمیته فقهی عبارت دیگر،به
هاي موجود در تفسیر قواعد شرعی باعث است. تفاوتمربوط مندنظامدر سطح نهادي و 

حالیمثال، درطوربه؛شودابداري و حسابرسی میهاي حستفاوت در گزارش مالی، رویه
آور خریدار الزامبارهشرع شرایط قرارداد مرابحه یا استصناع را درنلمااکه برخی از ع

، خریدار را داراي حق فسخ قرارداد حتی پس از سفارش نلماادیگري از عه، عدانددانسته
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. از )1384نظرپور، /1390و 1389، موسویانر.ك به: (دانندو پرداخت کارمزد تعهد می
که عمل شمارند، هنگامیهاي متفاوتی را مجاز میرویهگوناگون که مذاهب فقهی آنجایی

و ممکن است در صورت بوده روروبهبه قرارداد الزامی نباشد، بانک با ریسک بیشتري 
.بینجامدبه دعواي قضایی هاعدم ایفاي تعهد

وکیل و موکل (در الگوي بانکداري بدون ربا) هرابطفقطذاران گارتباط میان بانک و سپرده
بلکه یک ؛یا عامل و صاحب سرمایه (در برخی دیگر از الگوهاي بانکداري اسالمی) نیست

بارهگذاران دررو بانک باید انتظارهاي سپردهاعتماد دوطرفه نیز میان دو طرف وجود دارد. از این
هاي خود اولویت باالیی براي مطابق با یرد و در عملیاتهاي شرعی را جدي بگرعایت الزام

زیرا تفاوت اصلی میان بانکداري اسالمی و بانکداري متعارف در ؛بودن در نظر بگیردشرع
درستی ایفا نکند، را بههاهکه بانک این وظیفبنابراین در صورتی؛همین مسئله نهفته است

Greuning(ودشمیروروبهطور جدي با ریسک شریعت به & Iqbal, 2008, p.81 در .(
ریسک قانونی وجود دارد که از انجام برخی بارههاي مهمی دربانکداري اسالمی، نگرانی

است. دو عنصر مهمی که روي موضوع قابلیت اجراي ناشی هاي ضروري موضوع
از: هستندعبارت دندارقراردادهاي شرعی اثر 

شرایط و ضوابط قرارداد؛معامله و مستندسازي موجود در.1
هاي اسالمی، نظام بانکداري متعارف و زیرساخت قانونی.سازي و ارتباط مبهم میان بانکجهانی.2

اي قرار دارد که کامل پیشرفتهطور بهمستندسازي، بانکداري متعارف در وضعیت علتبه
شده در صریحبنابراین تفسیر شرایط و ضوابط ت؛در طول سه قرن گذشته شکل گرفته است

، شفافیت منابع شرعی برابربینی است. در کامل شفاف و قابل پیشطور بهمستندات قوانین 
هاي غیراستاندارد ناشی از و قراردادها هنوز در مرحله آغازین خود قرار دارد. رویه

شده تفسیر شفافی از اعثهاي اسالمی بمذاهب فقهی موجود در بانکگوناگونهاي دیدگاه
رو در بینی کاهش یابد. از ایندر نتیجه قابلیت پیش؛و ضوابط قوانین انجام نشودشرایط 

پارچه در سطح سازي، امکان اجراي بانکداري اسالمی با استانداردهاي یکشرایط جهانی
زیرا تناسبی میان استانداردهاي بانکداري ؛رو استههاي جدي روبالمللی با چالشبین

در نتیجه، این مسایل ؛نونی بانکداري مبتنی بر ربا وجود نداردهاي قااسالمی و زیرساخت
د که ارتباط بسیار نزدیکی با انجامریسک قانونی در بانکداري اسالمی میپدیدآمدنبه 

.ریسک شریعت دارد
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دار، گذاري مدتها در ازاي سپردهدر نظام بانکداري ایران گاهی اوقات برخی از بانک
کنند که این امر بانک را با میاقدام الحسنه به مشتریان خود به پرداخت تسهیالت قرض

کند. گاهی اوقات نیز نرخ کارمزدهاي این تسهیالت، میروروبهبودن تسهیالت شبهه ربوي
در ؛کندنرخ کارمزد واقعی نبوده و بانک نرخی باالتر از کارمزد واقعی از مشتریان طلب می

خواهد بود.روروبهک شریعت نتیجه و در هر دو صورت بانک با ریس
در هر صورت ؛ اماقرارداد جعاله نیز اختالف نظر وجود داردبودن عقد یا ایقاعبارهدر

کار بنابراین پیش از آنکه عامل شروع به؛جعاله به باور مشهور فقیهان، قراردادي جایز است
/304ص، 2ج،1378، هاشمیبنیتوانند جعاله را به هم بزنند (کند، جاعل و عامل می

کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله که عامل شروع به). پس از آن299ص،1386موسویان، 
اما باید مزد مقدار عملی را که عامل انجام داده به وي بپردازد. ؛را به هم بزند اشکال ندارد

شود، نکردن عمل اسباب ضرر جاعل اما اگر تمام؛تواند عمل را ناتمام بگذاردعامل مینیز
باید آن را تمام کند و در صورتی که کار را ناتمام بگذارد، استحقاق اجرت را نخواهد 

ماهیت قرارداد بارهدرنهایبنابراین با توجه به اختالف فقهی موجود میان فق؛داشت (همان)
است.روروبهجعاله، بانک در این قرارداد با ریسک شریعت 

شخص ثالث، دیون واقعی در جایگاهها ربا، بانکدر خرید دین در نظام بانکداري بدون 
بودن دین شرط واقعیامامیه این مسئله را بهنهایکنند. اگرچه مشهور فقمشتریان را تنزیل می

، 1390(ر.ك به: موسویان، دانندآن را محل اشکال مینهایبرخی از فق؛ اماقبول دارند
قرارداد بارهدرگیرد. قرار میدر نتیجه بانک در معرض ریسک شریعت )؛426-409ص

تسالم در ماهیت عدمعلتیید شرعی آن از سوي شوراي نگهبان، بهأاستصناع نیز با وجود ت
شود. در قراردادهاي مضاربه کنونی میروروبهامامیه، بانک با ریسک شریعت نهایآن میان فق

عامل هعهدزم دیگري بهد، زیان احتمالی قرارداد در ضمن عقد الشوها انجام میکه در بانک
، بانک را با ریسک نلمااهاي فقهی در آراي عوجود اختالفعلتبهشود. این امرگذاشته می

.)1389ن، راکاهممقدم و (ر.ك به: مصباحیکندمیروروبهشریعت 

ریسک عملیاتی خاص قراردادهاي اسالمی.4
ماهیت خاص علتبههاي اسالمی در حقیقت این نوع از ریسک در عملیات بانک

گوناگون این نوع از ریسک علل. بسته به نوع قرارداد، ممکن است بهآیدپدید میقراردادها 
مرابحه، اجاره، خرید دین و استصناع و قراردادهاي ماننداي در انواع قراردادهاي مبادله
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از ریسک این نوع پدیدآمدنعللالبته ؛مشارکتی از جمله مشارکت مدنی وجود داشته باشد
نیز باشد:ذیلتواند شامل موارد در بانکداري اسالمی می

؛ریسک انصراف در قرارداهاي استصناع و مرابحه غیرتعهدي.1
داري و مدیریت موجودي کاال؛ریسک ناشی از نیاز به نگه.2
؛هاي اضافی انبارداريمد انبارداري و نیز هزینهاناکارههاي ناشی از سامانریسک زیان.3
هاي قانونی مرتبط با آن.ي نهفته در نظارت بر قراردادهاي مالکیتی و ریسکاهریسک.4

شود. در قرارداد هاي عملیاتی خاص قراردادهاي اسالمی اشاره میدر ادامه به ریسک
تواند وجود داشته باشد:مرابحه دو نوع ریسک عملیاتی می

اوت در قواعـد فقهـی   قابلیت پذیرش و انعطاف موجود در قرارداد مرابحه ناشی از تف.1
اگر یک بانک اسالمی بخواهد به مشتریان ،مثالطوربه؛اسالمی)گوناگون (در مذاهب 

فنـاوري اطالعـات خـود را    ههاي مذهبی تسهیالت مرابحه بپردازد باید سامانبا تفاوت
وتاي طراحی کند که داراي سازوکار متناسب با مشـتریان داراي مـذاهب متفـا   گونهبه

افزاید.این مسئله بر پیچیدگی عملیاتی بانک اسالمی میباشد و 
مانند نیاز به خرید واقعی دارایی پـیش از واگـذاري آن   ؛بانکداري اسالمیهايماهیت مبادله.2

افزایـد. در تمـام مراحـل قـرارداد مرابحـه      هاي قانونی میبه مشتري، به الزامات و پیچیدگی
بـودن قـرارداد   اطمینان از واقعـی دپایانی بایهمبادله و مرحلهنویس، مرحلپیشهشامل مرحل

در نتیجـه بـه  ؛تر بانـک اسـالمی اسـت   وجود داشته باشد و این مسئله نیازمند نظارت دقیق
شـود و بانـک اسـالمی را بـا ریسـک      لحاظ عملیاتی بر پیچیدگی قرارداد مرابحه افزوده می

Archer(کند رو میهعملیاتی خاص مرابحه روب & Haron, 2007, p.27(.
و غیرشرعیهايفعالیتدرداراییاگرهاي عملیاتی خاص قرارداد اجاره، ریسکبارهدر

درآمدزیانریسکبااستممکناسالمیبانک ،شوداستفادهشریعتاصولباسازگارنا
شناساییعدمباتنهانهاسالمیبانکمواردگونهایندر.شودروبهورقانونیریسکواجاره
بانهادایننیز .هستنیزجدیدمستأجرکردنپیدانیازمندبلکه؛ستاروروبهاجارهدرآمد

ایناست.روهروبنیزداراییمجددمالکیتمنظورهبقرارداداجرايمانعیتقانونیریسک
,El Tiby(ندداربرنزماوطوالنیبسیارقانونیهايرویهموارد 2011, p.53(.

هاي اسالمی را با سه نوع ریسک قراردادهاي سلف و سلف موازي، بانکماهیت 
کند:میروروبهعملیاتی خاص این قرارداد 

هـاي  شود، بانـک متحمـل هزینـه   در مواردي که تحویل کاال زودتر از موعد مقرر انجام .1
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در صـورتی کـه  ؛شوداضافی مانند انبارداري، بیمه یا هر نوع خسارت وارده به کاال می
نتواند بالفاصله پس از تحویل زود هنگام، آن را بفروشد.

هاي مدنظر را نداشته باشد، بانک بایـد کـاال   شده ویژگیدر مواردي که کاالي تحویل داده.2
را با همان قیمت اولیه بپذیرد یا تحویل را به تعویق بینـدازد. در صـورت پـذیرش کـاال،     

منظور پذیرش کاال بـا همـان شـرایط    را بهبانک باید توافق مشتري قرارداد سلف موازي
ند یا اینکه کاال را با قیمتی کمتر از قیمـت  دریافت ککننده مینأتوسیله بهشده خاص ارائه

شود.میروروبهبنابراین در هر دو صورت بانک با ریسک ؛بفروشديشده به وتوافق
ل کاال در زمان مورد نظر که در قرارداد سلف و سلف موازي، توانایی تحویدر صورتی.3

بندي مجدد براي تحویل کـاال موافقـت   زمانهوجود نداشته باشد و مشتري نیز با برنام
شود.میروروبهنکند، بانک با ریسک قانونی 

هاي مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی سلف محدودیتهايهمعاملبارهدر
ل کاال باید صورت پذیرد از احتمال عدم دریافت بر اینکه عقد سلف فقط با تولیدکننده اص

عملیاتی ممکن است کاال را در سررسید به مقدار عللالبته تولیدکننده هم به ؛کاهدکاال می
مندرج در قرارداد یا با کیفیت ذکر شده تحویل ندهد.

رو است. هدر قرارداد جعاله خاص بانک اسالمی با ریسک عملیاتی خاص جعاله روب
رك بهتر فرض کنید یک شرکت نفتی (جاعل) پروژه حفر یک چاه و تمام لوازم و براي د

صورت قرارداد جعاله خاص به قیمت مشخص به بانک ملی ایران خدمات مربوط را به
(عامل) واگذار کند. در این صورت اگر پس از مدتی بانک قصد واگذاري قرارداد به 

تواند این کار را انجام جعاله خاص نمیشخص دیگري را داشته باشد، با توجه به ویژگی
شود و این ناشی از ماهیت رو میهدر نتیجه بانک با نوعی از ریسک عملیاتی روب؛دهد

فرد قرارداد جعاله خاص است.منحصربه
عملیاتیریسکازگوناگونیانواعبااسالمیهايبانکاستصناع، هايقرارداددریزن
ازنوعدامه به چهارادراستصناع و استصناع موازي است. که خاص قراردادهستندروروبه

:شودمیاشارههاییریسک
شـده نمعـی مـدت ظـرف راکاالنتوانداستصناعقرارداددرکااله سازندکهموارديدر.1

در؛ دهـد تحویـل مشـتري بهنمعیزماندررانظرموردکااليدنواتمینبانک بسازد،
.دشومیمجبورتأخیرجریمهپرداختبهبانکنتیجه

ه بودجازبیشترکاالساختمازادهايهزینهکهموارديدرموازياستصناعقرارداددر.2
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ازیبخشـ یـا تمـام پرداخـت بـه اسـت ممکـن اسـالمی بانک،باشداولیهشدهتوافق
قـرارداد دراسـالمی بانـک کهصورتیدرالبته؛ شودمجبورساختاضافیهايهزینه
ریسـک ایـن بـا باشـد، کـرده بینـی پیشراگفته پیشاضافیهايهزینه،اولیهاعاستصن
شود.نمیرو روبه

پـیش ازهـاي ویژگـی وکیفـی اسـتانداردهاي اولیـه، استصـناع قرارداددرسازندهاگر.3
قـرارداد دراسـت ممکـن اسـالمی بانـک نکنـد، رعایتراقرارداددرکااله شدتعیین

.شودرو روبهقانونیسکریباموازياستصناع
شـرکت وسـیله  بـه کـاال تکمیـل عدمریسکبااستممکندر قرارداد استصناع، بانک.4

درفنـی ایـراد واشکاالتوجودیاواقعه، رویدادوقوعموارددرشود.روهروبسازنده
ه سـازند جـوي وجسـت ینـد افراسـت مجبـور اسالمیبانک،کاالتولیدمحله کارخان
.ندکوعرشراساختهنیمهکااليیلتکمیاجدید

:آوردپدید میاصلینگرانیدوترازنامهي هاداراییطرفدرنیزمضاربهقرارداد 
وسـیله  بـه پرریسـک هـاي یمتصـم اتخـاذ علـت بـه استممکنکهاخالقیمخاطرهلهئمس.1

و آنهـا است گذارانهسرمایانتظاراتازرجاخ،ریسک. اینپدید آیداسالمیبانکمدیریت
.متحمل شودراریسکیچنینهاگذاريهسرمایدروکیل، در جایگاهبانک ندارندتمایل

وجـود بـا گـذاري سـرمایه هايحسابدارندگانکهین صورته ابشرکتیحاکمیتلهئمس.2
بـر حـاکمیتی نظـارت حـق ؛ امـا شوندیمهایشانگذاريسرمایهزیانریسکمتحملاینکه

.بیفتدخطربهآنهامنافعاستممکننتیجهدر؛ نداشتهرامدیریتیتصمیمات
برطور کاملتجارت بههکنندمجري و ادارهدر جایگاهعامل مضاربهقراردادهايدر

در جایگاهاسالمیکه بانکدر حالی؛داردنترلکتحتتجارت نظارت داشته و آن را 
را هشدگرفتهمدیریتیهايیمتصمتمام تواندنمیوداردنظارتینقشفقطسرمایهصاحب

میان عامل و توافقیصورتبهمضاربهقرارداددرآمدهپدیدسودافزون بر ایند. کنکنترل
زیانیگونههیچ، عاملرو شودروبهزیانباتجارت کهصورتیدراما؛دشومیسیمقتبانک

بپذیرد.راهواردايهزیانتمامتنهاییبهاستمجبوراسالمیبانکودشونمیمتحملرا
؛یابدمیافزایشنیزاخالقیخطرریسکسرمایه،زیانریسکبرافزونموقعیتایندر
اختیاردرهاي تجاري عاملفعالیتازمناسبیايدورهوصحیحاطالعاتبانکاگرویژهبه

ب براي باید پیش از تسلیم سرمایه به عامل، تدبیرهاي مناسهابانکبنابراین؛باشدنداشته
یکبانک باید براي احراز درست سود تجارت،نیزند. کنرا اتخاذ حفظ اصل سرمایه
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مشکلقرارداد مضاربه مدت اجرايدرکار گیرد تا بتواند را بهاحتیاطیهاياقدامسلسله
هاي درست ند. در مسئله اطالعات نامتقارن، عامل گزارشکرا مدیریت نامتقارناطالعات

خواهد حداقل سود را به بانک بپردازد چون می؛دهدرت به بانک ارایه نمیسود تجابارهدر
.و سهم بیشتري از سود را براي خود بردارد

آزمایی یند راستیاریسک عملیاتی در قرارداد مشارکت مدنی مربوط به عدم کفایت فر
ن در مراحل پیش از شروع فعالیت (قرارداد) و مدیریت نامناسب پروژه در طول عمر آ

ها، ارزش اعتبار، سالمت و قابلیت آزمایی با بررسی و ارزیابی فعالیتیند راستیا. فراست
تواند نتیجه کمبود توان کارشناسی یند میااتکاي مشتریان ارتباط دارد. نامناسب بودن این فر

که نظارت کافی بر روي کارهاي جدید باشد. در صورتیوها و کسبو تجربه در فعالیت
مالی و مدیریت پروژه وجود نداشته باشد، بانک یا نهاد مالی در معرض ریسک عملکرد 

هنگام و کافی براي بنابراین دریافت اطالعات مالی به؛گیردعملیاتی قرار می
ها در قراردادهاي مشارکتی هاي صحیح یکی از الزامات مدیریت مناسب پروژهگیرياندازه

.هاي عملیاتی مربوطه استو کاهش ریسک
ریسک عملیاتی خاص در مشارکت حقوقی زمانی است که بانک اسالمی فرصت 

هاي نظارتی در بانک، ضعف سامانعلتبه؛ امادرستی انتخاب کردهگذاري را بهسرمایه
دهد و بانک توانایی شریک بانک در مشارکت حقوقی اطالعات درست به بانک ارایه نمی

موقع و است شریک بانک اطالعات مالی را بهممکن نیزتشخیص این مسئله را ندارد. 
طور صحیح موقع و بهدر نتیجه بانک نتواند به؛صورت کافی در اختیار بانک قرار ندهدبه

که بانک سهم شرکت در صورتینیزند. کاست، مدیریت روروبههایی را که با آن ریسک
اندازي شرکت یا راهش کافی برايکوشخرد، شریک بانک ممکن است بسیسی را أتازه ت

دهد.پروژه نداشته باشد و این مسئله بانک را در معرض ریسک قرار می
هاي عملیاتی در بانکداري در بخش دوم مقاله، نخست براساس تحلیل انواع ریسک

حاصل از هايهسپس گزارشی از نتیج؛شودها ارایه میبندي جامعی از ریسکاسالمی، طبقه
ین منظور، روش ه اشود. بهاي عملیاتی در بانکداري ایران ارایه میبندي انواع ریسکرتبه

بندي این روش ارایه خواهد شد.رتبههايهسپس نتیج؛تحلیل سلسله مراتبی معرفی
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هاي عملیاتی در بانکداري بدون ربابندي ریسکطبقه
کرد:کلی تقسیم هتوان به دو دسترا میعملیاتیيهاریسکبراساس آنچه تبیین شد،

؛هاي عملیاتی خاص بانکداري بدون رباریسک. 1
هاي عملیاتی مشترك با بانکداري متعارف.ریسک. 2

دهد.ها را در نظام بانکداري بدون ربا نشان میشماي کلی انواع این ریسکذیلنمودار 
هاي عملیاتیبندي انواع ریسکطبقه:1نمودار 

نخست، روش تحلیل سلسله ههاي عملیاتی، در ادامندي از ریسکببا توجه به این طبقه
هاي سپس با استفاده از این روش، انواع ریسک؛شودمراتبی و مراحل اجراي آن تبیین می

شود.بندي میریسک رتبههعملیاتی با استفاده از نظرات خبرگان بانکداري در حوز

ها در بانکداري بدون انواع ریسک
ربا

هاي غیرمالیریسک هاي مالیریسک

وکارهاي کسبریسکهاي عملیاتیریسک اپیشامدهریسک

هاي خاصریسکهاي مشتركریسک

هاي سالمت رویهریسک
اداري

هاي فیزیکیآسیب به داراییریسک

ریسک شفافیت

شریعت و انطباق با قوانینریسک

امانتریسک

عملیاتی خاص قراردادهاي اسالمیریسک

ریسک پرداخت مصلحتی

اختالسریسک

خدمات مناسبریسک

فناوريریسک
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)AHPمراتبی (روش تحلیل سلسله
)AHP(سلسله مراتبی معرفی روش تحلیل

در آغاز براي )Analytic Hierarchy Process(یند تحلیل سلسله مراتبیافر
هاي گیريهشتاد براي تصمیمهسپس در ده؛ متالطم و فازيیهاي انفرادي در محیطگیريتصمیم

ي گیرتنها مزایاي فنون تصمیمهاي گروهی نهگیريدر تصمیمAHPگروهی ارایه شد. استفاده از 
فکري) را برطرف خواهد کرد. بلکه معایب آن (مانند سرعت، هزینه و تک؛کندگروهی را حفظ می

) است که MADMگیري چندمعیاره (هاي فنون تصمیمترین زیرمجموعهاین روش یکی از معروف
گیري د. این روش تصمیمشابداع 1970هاالصل در دهساعتی عراقیتوماس.ال.وسیله بهبار یننخست

رقیب و معیار هگیرنده با چند گزینگذار یا تصمیمشود که سیاستدر مواردي استفاده می
هاي زوجی نهفته است و با رو است. اساس این روش براساس مقایسهگیري روبهتصمیم
شود. درخت سلسله مراتب تصمیم عوامل مورد آوردن درخت سلسله مراتب تصمیم، آغاز میفراهم

هاي زوجی انجام سپس یک سري مقایسه؛دهدي رقیب در تصمیم را نشان میهامقایسه و گزینه
هاي رقیب مشخص گزینهجهتها و معیارها را در ها، وزن هر یک از شاخصگیرد. این مقایسهمی
دیگر تلفیق هاي زوجی را با همهاي حاصل از مقایسه، ماتریسAHPمنطق سرانجامسازد. می
).67-9، ص1388زاده، اصل شود (آذر و رجبسازد تا تصمیم بهینه حمی

گیري سلسله مراتبی گروهییند تصمیمافر
گیرنده باشند که نظرهاي همگی گیرنده، چند تصمیمجاي تصمیمگیري بهممکن است در یک تصمیم

توان از میانگین گیري گروهی میآنها باید در ماتریس مقایسه لحاظ شود. در این موارد براي تصمیم
,Saatiهاست (گیرندهتعداد تصمیمkسی براي عناصر ماتریس مقایسه استفاده کرد؛ یعنی هند 1980.(
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آوري هاي جمعترین روشآوري اطالعات از یکی از رایجراي جمعین منظور ببه ا
هآوري اطالعات از جامعپس از جمع؛نامه استفاده شده استیعنی توزیع پرسش؛اطالعات

و خبرگان انادتآماري شامل کارشناسان و مدیران ریسک نظام بانکداري ایران و اس
نظرات آنان استخراج شد.ریسک، ماتریس مقایسه نهایی ازهدانشگاهی در حوز

بر این، نکته بسیار مهمی دیگري که باید به آن اشاره کرد، تعداد نمونه در این افزون
گر شود، پژوهشهاي آماري انجام میهایی که با استفاده از روشژوهش است. در پژوهشپ

ه از آمار دست آمده از نمونه (آماره) را با استفادهبهايهآنکه قصد دارد نتیجعلتبه
بنابراین ناچار است تا در انتخاب تعداد نمونه ؛استنباطی به (پارامتر) جامعه تعمیم دهد

معمول طور بهها رو در این پژوهشند که توزیع نمونه نرمال باشد. از اینکاي عمل گونهبه
هاي هایی که براساس روشعکس در پژوهشاما به؛یا بیشتر است30تعداد نمونه 

ها مبتنی بر نظرات آنکه این روشعلتگر بهشود پژوهشگیري چندمعیاره انجام میتصمیم
صورت گیري تصادفی که نمونه بهعکس نمونهو به-صورت مستقیمبه،خبرگان است

جایی که در اکثر موارد تعداد رود و از آناغ خبرگان میبه سر-شودتصادفی انتخاب می
متکیآماري به تعداد نمونههاي ها مانند روشن این روشبنابرای؛خبرگان محدود هستند

چرا که نیازي به استفاده از توزیع نرمال و خواص آن در این نوع از تحقیق نیست. ؛نیستند
گیري چندمعیاره و از جمله روش تحلیل سلسله مراتبی هاي تصمیمطور معمول در روشبه

بر این برخالف افزونشود. قبولی حاصل میقابلهايهنیز نتیج5با تعداد نظرات باالتر از 
یعنی در ؛هاي پژوهش عملیاتی داراي عالیم اعتبارسنجی هستندآمار استنباطی، روش

شود. در روش تحلیل سلسله مراتبی عالمت اشتباه باشد، مشخص میهاهکه نتیجصورتی
). با این 29-28، ص1378با نرخ سازگاري است (معماریانی و آذر، هاهاعتبار درستی نتیج

نفر است. این افراد شامل مدیران و کارشناسان 30حال در این پژوهش، تعداد خبرگان 
ریسک هستند.هو خبرگان دانشگاهی در حوزانداریسک نظام بانکداري ایران و است

)CRنرخ سازگاري (همحاسب
ظر گرفتن سلسله مراتب تصمیم و در نگوناگونبر ترکیب سطوح افزونAHPاهمیت 

است. نرخ سازگاري )Consistency Rate(نرخ سازگاريهعوامل متعدد، در محاسب
دهد که کند. این سازوکار نشان میها را مشخص میسازوکاري است که سازگاري مقایسه

هاي ترکیبی اعتماد کرد. تجربه نشان داده است هاي جدولتوان به اولویتتا چه اندازه می
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ماتریس مقایسه زوجی یکی از خبرگان   اختالس سالمت خدمات آسیب فناوري امانت شفافیت پرداخت شریعت خاص
اختالس 1.000 0.333 0.143 5.000 1.000 2.000 3.000 2.000 4.000 0.250
سالمت 3.000 1.000 0.500 5.000 2.000 4.000 4.000 5.000 2.000 1.000
خدمات 7.000 2.000 1.000 5.000 5.000 6.000 6.000 5.000 4.000 2.000
آسیب 0.200 0.200 0.200 1.000 0.200 0.500 1.000 0.500 0.500 0.200
فناوري 1.000 0.500 0.200 5.000 1.000 5.000 4.000 5.000 6.000 3.000
امانت 0.500 0.250 0.167 2.000 0.200 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
شفافیت 0.333 0.250 0.167 1.000 0.250 1.000 1.000 0.500 1.000 1.000
پرداخت 0.500 0.200 0.200 2.000 0.200 1.000 1.000 1.000 2.000 0.500
شریعت 0.250 0.500 0.250 2.000 0.167 1.000 1.000 0.500 1.000 0.500
خاص 4.000 1.000 0.500 5.000 0.333 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000

باشد در این صورت نرخ 1/0تر یا مساوي رخ سازگاري کوچککه نکه در صورتی
در =٠CRاگر ،مثالطوربهاست؛شده سازگار هاي دادهسازگاري قابل قبول است و پاسخ

باشد در این 1/0بزرگتر از CRاما اگر ؛ندهستکامل سازگارطور بهها این صورت پاسخ
تواند هاي مربوط به آن ماتریس نمیخقبولی نیست و پاسصورت نرخ سازگاري در حد قابل

گیري قرار گیرد. در این پژوهش، نرخ سازگاري مربوط به ماتریسمالك تصمیم
افزار هاي عملیاتی برحسب احتمال رخداد با استفاده از نرمهاي زوجی انواع ریسکمقایسه

است.05/0. این نرخ براي این پژوهش) محاسبه شده استExelانتخاب اکسل (
هاي زوجیام اول: انجام مقایسهگ

دو قرار هاي رقیب مورد مقایسه دوبهعنوان گزینههاي عملیاتی بهانواع ریسکروپیشدر تحقیق
اندازه مرجح، طراحی شده که از ترجیح یکسان تا بی–دو با استفاده از مقیاسیدوبههاند. مقایسگرفته
سازد تا گیرنده را قادر میتصمیم9ـ1اده از مقیاس گیرد. تجربه نشان داده که استفانجام می-است

هاي باید اولویت هر کدام از ریسکدودوبههنجام دهد. هنگام مقایساي مطلوب اگونهها را بهمقایسه
سپس مقدار عددي ؛دشواي مشخص رتبهروشدیگر براساس احتمال رخداد به عملیاتی نسبت هم

؛ از آنجا که ترجیح هر گزینه به خودش یکسان است، قطر دبیایمتناظر با آن در جدول مقایسه 
یک ماتریس معکوس است؛ یعنی اینکه اگر AHPاي در ؛ ماتریس مقایسهاستماتریس عدد یک 

نظرات حاصل از 1است. جدول 3/1یک، بهدوهپس ترجیح گزین؛است3دو، بهیکهترجیح گزین
هاي زوجی تنظیم شده است.مقایسهریسیکی از خبرگان است که در قالب ماتهپرسشنام

هاي زوجی یکی از خبرگانمقایسهماتریس:1جدول 
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اي اعضاي گروه، استفاده از میانگین ها براي ترکیب جدول مقایسهیکی از بهترین روش
ضمن در نظر گرفتن قضاوت کندمیگیرنده کمک هندسی است. میانگین هندسی به تصمیم

هاي زوجی، هر مقایسه زوجی برسد. از آنجا که مقایسههضاوت گروه دربارهر عضو به ق
، میانگین هندسی از نظر ریاضی بهترین پدید خواهد آورد» نسبت«صورت هایی بهداده

بودن ماتریس مقایسه، استفاده از این میانگین را بیشتر از معکوسنیزمیانگین براي آنهاست. 
ترین اند، میانگین هندسی، مناسبنشان دادهاکزلو ساعتیکه چنانسازد. ه میهر چیز موج

زیرا این میانگین خاصیت ؛استAHPها در ریاضی براي ترکیب قضاوتهقاعد
کند. در این پژوهش نیز براي تلفیق زوجی حفظ میهبودن را در ماتریس مقایسمعکوس
تلفیق 2است. جدول هاي زوجی از میانگین هندسی استفاده شده هاي مقایسهماتریس
هاي زوجی براساس میانگین هندسی است.مقایسهماتریس

هاي زوجی براساس میانگین هندسیمقایسه: تلفیق ماتریس2جدول 
ماتریس اختالسسالمتخدماتآسیبفناوريامانتشفافیتپرداختشریعتخاص

گروهی
اختالس1.0271.1201.2751.1551.5231.2582.7651.7261.0791.000
سالمت1.1321.1650.8181.0030.9580.7611.6731.5051.0000.927
خدمات1.4201.4041.0560.9421.1420.9652.4651.0000.6650.579
آسیب0.5450.5290.6790.4680.4760.3741.0000.4060.5980.362
فناوري1.3421.6311.6211.7931.8941.0002.6741.0361.3150.795
امانت1.3231.2921.5001.1471.0000.5282.1020.8761.0430.657
شفافیت1.1701.0441.2841.0000.8100.5582.1371.0620.9970.866
پرداخت1.0541.1211.0000.9150.6670.6171.4720.9471.2230.784
شریعت1.0671.0000.8920.9580.7740.6131.8910.7120.8580.893
خاص1.0000.9380.9490.8550.7560.7451.8340.7040.8840.974

گروهیهمقایسهايها از جدولگام دوم: استخراج اولویت
شود. با این فرض گرفته میگروهی در نظر همقایسماتریسفقطبراي استخراج اولویت، 

AHPشود. در سازي و میانگین موزون استفاده میاز مفهوم نرمالکه براي تعیین اولویت

شود.استفاده میذیلهاي از رابطسازي اعداد جدول مقایسهبراي نرمال
rij= aij /∑aij

.استلفه نرمال ؤمrijکه در آن 
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شده در گروهی نشان دادههنجار شده نیز از ماتریسدست آوردن ماتریس بهبراي به
ماتریس گروهی است. ههنجار شدماتریس بهذیلاستفاده شده است. جدول 2جدول 
سپس ؛وارد شدهExcelافزار ها در نرمدست آوردن این ماتریس، ابتدا دادهبراي به

زده ها) ماتریس گروهی جمعهاي (مربوط به هر یک از ریسکهاي موجود در ستوندرایه
ر ستون بر مجموع همان ستون تقسیم شده است. هاي هبعد درایههشده است. در مرحل

دهند و هنجار شده را تشکیل میهاي جدیدي است که ماتریس بهحاصل درایههايهنتیج
نشان داده شده است.3در جدول 

هنجار شدهبهسیماتر:3جدول
wiماتریس اختالسسالمتخدماتآسیبفناوريامانتشفافیتپرداختشریعتخاص

گروهی
اختالس0.1290.0930.1000.1150.1130.1520.1700.1380.1730.1120.128
سالمت0.1030.1020.1040.0740.0980.0960.1030.0840.1510.1040.118
خدمات0.1050.1280.1250.0950.0920.1140.1300.1230.1000.0690.074
آسیب0.0500.0490.0470.0610.0460.0480.0500.0500.0410.0620.046
فناوري0.1390.1210.1450.1460.1750.1890.1350.1340.1040.1360.101
امانت0.1040.1190.1150.1350.1120.1000.0710.1050.0880.1080.084
شفافیت0.1000.1060.0930.1160.0980.0810.0750.1070.1060.1030.110
پرداخت0.0920.0950.1000.0900.0890.0670.0830.0740.0950.1270.100
شریعت0.0890.0960.0890.0810.0940.0770.0830.0940.0710.0890.114
خاص0.0900.0900.0830.0860.0840.0760.1000.0920.0710.0910.124

گام سوم: انتخاب بهترین گزینه
ها ، با هم جمع شده، بر تعداد گزینهالزم است که مقادیر هر ردیفبهترین گزینه،براي انتخاب

هاي عملیاتی تقسیم شود. این محاسبه ریاضی همان میانگین موزون براي هر یک از ریسک
.انجام شده است3ها در ستون آخر جدول ها این محاسبههر یک از ریسکبارهاست. در

هاي عملیاتی ندي ریسکبدر رتبهAHPکارگیري به
ماتریس مقایسه زوجی انواع بارهی که در بخش پیشین درهایهمراحلهايهنتیجهخالص
آمده است. براي 4هاي عملیاتی براساس احتمال رخداد انجام شده، در جدول ریسک

، تمام Excelها با ورود اطالعات در نرم افزار محاسبه وزن مربوط به هر یک از ریسک
سپس با استفاده از میانگین هندسی، به ؛هاي زوجی خبرگان وارد شدههاي مقایسهماتریس
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،پیش گفته شدهايهمطابق آنچه در مرحلي دیگرهاسپس تحلیل؛یک ماتریس تبدیل شد
آمده است.4روي این ماتریس انجام شد. خالصه عملیات در جدول

کاربردي تحقیقهايهنتیج
هاي عملیاتی براساس احتمال رخداد صورت گرفته ریسکبندي رتبهروپیشدر پژوهش

د. با مراجعه شها مشخص بندي کلی ریسکبا گرفتن میانگین موزون، رتبهسرانجاماست. 
هاي عملیاتی مشخص است. بر این اساس، اهمیت بندي انواع ریسکرتبه4به جدول 

هاي خاص از ریسکدرصد) در بانکداري اسالمی بیشتر63هاي مشترك عملیاتی (ریسک
6هاي مشترك (آن است که تعداد یا وزن ریسکعلتدرصد) است. این تفاوت به37(

ها نیز ترتیب مورد) است. در میان این ریسک4هاي خاص (مورد) بیشتر از تعداد ریسک
هاي مشترك، اساس، در میان ریسکاست. بر اینآمده4یک در جدول اهمیت هر

هاي هاي خاص، ریسکختالس و خدمات مناسب و در میان ریسکهاي فناوري، اریسک
شفافیت، پرداخت مصلحتی و خاص قراردادهاي اسالمی بیشترین اهمیت را دارند.

براساس احتمال رخدادیاتیعمليهاسکیانواع ريبندخالصه رتبه:4جدول 
بندي رتبه

براساس 
احتمال رخداد

وزن هر یک از 
هاریسک

هاي انواع ریسک
مشترك

بندي رتبه
براساس 

احتمال رخداد

هاي انواع ریسکوزن ریسک
عملیاتی

هاي ریسک10.63فناوري10.139
مشترك 

بانکداري 
اسالمی با 
بانکداري 
متعارف

اختالس20.129
خدمات30.105
امنیت40.104
سالمت محیط کار و ...50.103
هايآسیب به دارایی60.050

فیزیکی
هاي خاصانواع ریسک

هاي ریسک20.37شفافیت10.100
خاص 

بانکداري 
اسالمی

پرداخت مصلحتی20.092
خاص30.090
شریعت40.089
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گیرينتیجهبندي وجمع
هاي عملیاتی در نظام بانکداري بندي انواع ریسکبراي بررسی، تحلیل و رتبهروپیشدر مقاله

هاي عملیاتی کلی ریسکههاي عملیاتی در دو دستون رباي ایران، نخست انواع ریسکبد
ها، الگوي بانکداري مشترك و خاص تبیین شد. در ادامه براي تطبیق و تحلیل این ریسک

سپس انواع ؛هاي تجهیز و تخصیص منابع مالك قرار داده شدبدون ربا در دو بخش روش
صورت وجود هر یک از انواع ها تطبیق داده شد و درها با هر یک از این روشریسک
البته برخی از انواع ؛آن ارایه شدههاي کاملی دربارهاي عملیاتی در آن روش، توضیحریسک
... هاي اداري وهاي عملیاتی مانند ریسک اختالس، ریسک سالمت محیط کار و رویهریسک

که به این مسئله استهاي بانک یاتبه یک روش خاص اختصاص نداشته و ناظر به کل عمل
ها بندي از ریسکنیز یک تقسیمسرانجامهاي عملیاتی اشاره شد. در بخش تبیین انواع ریسک

ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی سپس این ریسک؛براساس دیدگاه عملیاتی ارایه
س معیار احتمال رخداد، میزان دهد که براسادست آمده نشان میبههايهبندي شد. نتیجرتبه

این مسئله نیز باالبودن علتهاي خاص است. هاي مشترك بیشتر از ریسکاهمیت ریسک
هاي خاص است. از سویی ترتیب اولویت هر هاي مشترك در مقایسه با ریسکتعداد ریسک

یران در در ابودن سطح فناوريپایینعلتمثال، بهطوربه؛ ها نیز متفاوت استیک از ریسک
با کشورهاي پیشرفته، ریسک فناوري در صنعت بانکداري ایران بیشتر است و بههمقایس

علتاول قرار گرفته است. از سوي دیگر، بههاین ریسک از نگاه خبرگان در رتبعلت،همین 
اختالس از نگاه خبرگان افشاي برخی تخلفات در نظام بانکداري ایران در سال اخیر، ریسک

هاي خاص عملیاتی نیز ریسکبارهبعدي قرار گرفته است. درهمداد شده و در رتبجدي قل
دهد که از نگاه خبرگان نخست قرار دارد. این مسئله نشان میهریسک شفافیت در رتب

رو الزم است که مدیران و جدي در نظام بانکداري ایران است. از اینايشفافیت مسئله
هاي الزم براي افزایش شفافیت را در هاي خود راهکارنامهگذاران نظام بانکی در برسیاست

ها از اولویت قرار دهند. با افزایش شفافیت، امکان نظارت افزایش یافته و بسیاري از ریسک
ریسک بارهیابند. درطور طبیعی کاهش می... بهجمله ریسک اختالس، ریسک شریعت و

ها در معرض ، بانکهاي پولییاستعدم وجود ثبات در سعلتپرداخت مصلحتی نیز به
هاي مربوط به تسهیالت و تغییر نرخ،این موردهریسک پرداخت مصلحتی قرار دارند. نمون

التفاوت کاهش مابهعلتاز سوي شوراي پول و اعتبار بود که به1390ها در پایان سال سپرده
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به سقوط قیمت سهام ها کاهش یافت و ها، حاشیه سود نهایی بانکسود پس از تغییر نرخ
انجامید.ها بانک
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