
طراحي مدلي به منظور توسعه روش هاي تأمين مالي بانكداري اسالمي
با هدف كاهش ميزان معوقات بانكي

سيد مرتضي ذكاوت، مجيد شهرياري



معرفي

 منابع از بااليي حجم نمودن خارج نيز و اعتباري درجه بر آن نامطلوب تأثيرات دليل به ها بانك معوق مطالبات افزايش
 ربط ذي مديران همچنين و بانكي امور نظران صاحب مدنظر مسأله، يك عنوان به همواره عمليات، چرخه از مالي
  .است بوده

 زمينه در فعال نهادهاي تأسيس اعتبارسنجي، هاي سيستم ايجاد چون اقداماتي انجام به توان مي راستا اين در زمينه در فعال نهادهاي تأسيس اعتبارسنجي، هاي سيستم ايجاد چون اقداماتي انجام به توان مي راستا اين در
  .داشت اشاره پديده اين منفي اثرات كاهش جهت به مرتبط مقررات و قوانين وضع و مطالبات بازپرداخت پيگيري



معرفي

  مسأله اين حل راه عنوان به اسالمي بانكداري عقود صحيح كارگيري به بر همواره حوزه، اين صاحبنظران ديگر سوي از
  .اند داشته تأكيد

 شرايط در مشتريان تعهدات ايفاي چگونگي بر آن اثرات نيز و عقود اين ميان موجود ارتباط شناخت ترتيب بدين
  .نمايد كمك مقتضي پوششهاي از استفاده همچنين و صحيح اعتباري سياستهاي اتخاذ به تواند مي مختلف  .نمايد كمك مقتضي پوششهاي از استفاده همچنين و صحيح اعتباري سياستهاي اتخاذ به تواند مي مختلف

 عقود اصلي هاي مشخصه شناخت ضمن تا دارد تالش عامل، دو اين ميان ارتباط مدلسازي از استفاده با حاضر مقاله
.بپردازد نوين ابزار يك طراحي در راهكارهايي ارائه به معوق، مطالبات حجم بر تأثيرگذار



معرفي

 ۵۰هزارميلياردتومان و براساس برخي برآوردها حدود ۴۰ميزان مطالبات معوقات بانكي كه بنابرآماررسمي حداقل 
درصد ازمانده تسهيالت بالغ ميشودكه با استاندارد پنج درصدي جهاني فاصله ۲۵هزارميليارد تومان است، به 

.زيادي دارد

اين در حالي است كه كاهش قدرت بازپرداخت دريافت كنندگان تسهيالت به سبب افزايش فشارهاي اقتصادي و  اين در حالي است كه كاهش قدرت بازپرداخت دريافت كنندگان تسهيالت به سبب افزايش فشارهاي اقتصادي و  
.برخي سياستهاي اعتباري و مالي، بر افزايش حجم مطالبات معوق بيش از پيش دامن زده است
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معرفي

 تسهيالت كل به )غيردولتي و دولتي بخش از مطالبات شامل( غيرجاري مطالبات نسبت مركزي، بانك آمارهاي بر بنا
  سال پايان در درصد ۱۵،۱ به ۱۳۸۹ سال در ۱۳،۸ از افزايش، درصد ۱،۳ با اعتباري موسسات بانكهاو ريالي
 ۱۳،۹ به درصد ۱۸،۳ از ،۱۳۸۸ سال به نسبت درصدي ۴،۴ كاهشي با ميزان اين همچنين .است رسيده ۱۳۹۰
  .است رسيده ۱۳۸۹ سال پايان در
 نمودار اين برمبناي .دهد مي نشان را تسهيالت كل به )ريال و ارز تفكيك به ( غيرجاري تسهيالت نسبت زير نمودار

 ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ سال در را نسبي كاهشي ، ۱۳۸۷ سال در توجه قابل افزايشي از پس نسبت اين كه است مشخص ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ سال در را نسبي كاهشي ، ۱۳۸۷ سال در توجه قابل افزايشي از پس نسبت اين كه است مشخص
است افزايش به رو ۱۳۹۰ سال پايان در نسبت اين البته كه كرده تجربه
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معرفي

 نيز و افزايش علل خصوص در بسياري مطالعات بانكها، عملياتي روند بر معوق مطالبات حجم مهم اثرات به توجه با
  .است گرفته صورت آن مديريت منظور به مختلف هاي مدل طراحي

 سوي از آمده عمل به پيشگيرانه اقدامات بر مروري ضمن ۱۳۹۱ جاللي و شعباني سوي از گرفته انجام پژوهش در
 مديريت عدم بررسي، اين مبناي بر .است شده پرداخته كشور داخل در عوامل اين بررسي به كشورها، ساير مديريت عدم بررسي، اين مبناي بر .است شده پرداخته كشور داخل در عوامل اين بررسي به كشورها، ساير
 .است داشته اساسي نقشي معوق مطالبات حجم پيدايش در سازماني درون عامل يك عنوان به مالي منابع مناسب
  .است نداشته مطالبات اين حجم بر معناداري تأثير ديركرد جريمه نرخ وضع كه است حالي در اين

 دو در ها بانك در معوق مطالبات حجم بر تأثيرگذار عوامل تفكيك ضمن اي مطالعه در )۱۳۸۹( حبيبي و زاده حسن
 مديريت عدم و مصرف بر نظارت در ضعف كارآمد، سنجي اعتبار هاي سيستم نبود سازماني، برون و درون بعد
 اقتصادي هاي بحران و ارز نرخ نوسانات بانكي، سود نرخ و تورم نرخ تفاوت و بانك درون در را دارايي اقالم بر موثر
 معرفي معوق مطالبات افزايش سازماني برون عوامل جمله از را مالي و پولي هاي سياست در ثبات عدم و جهان
.اند نموده
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معرفي

 قرار بررسي مورد معوق مطالبات حجم بر اقتصادي كالن هاي شاخص اثر ، )۱۳۸۹( همكاران و حيدري مطالعه در
 و مالي پولي، عوامل دسته سه به مطالبات، ميزان بر اثرگذار اقتصادي كالن متغيرهاي حالت اين در .است گرفته

 كه است شده مالحظه يك، هر در شوك يا تغيير يك اعمال و مدل يك قالب در سپس .اند شده تقسيم ساختاري
  .است كرده تغيير ميزان چه به عامل، آن تغيير اثر در معوق مطالبات ميزان

 پرداخته بانكي معوق مطالبات افزايش داليل به است كرده منتشر مجلس اقتصادي كميسيون كه گزارشي در همچنين
 سپرده محل از بلندمدت تسهيالت اعطاي ها، طرح اقتصادي و فني هاي بررسي در كافي دقت عدم .است شده
 مهمترين از سپرده، و تسهيالت بيمه از صحيح استفاده عدم مصرف، روند بر مطلوب نظارت عدم مدت، كوتاه هاي
 ركود و مالي بحران و المللي بين هاي تحريم ارز، نرخ نوسانات سپرده، حجم و نقدينگي نوسان و بانكي عوامل
.اند شده شناخته زمينه اين در بانكي فرا عوامل مهمترين از جهاني
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معرفي

 حجم كاهش منظور به حلي راه عنوان به اسالمي بانكداري عقود صحيح كارگيري به بر همواره بانكي، صاحبنظران
 هاي مشخصه تا است الزم اثرگذاري، اين ميزان بررسي منظور به و راستا اين در .اند داشته تأكيد معوق مطالبات
:گردد تبيين ذيل شرح به اي، مبادله و مشاركتي عقود يعني عقود، اين ترين رايج از برخي اصلي
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معرفي

:با عنايت به موارد ياد شده، ويژگي هاي اصلي عقود فوق در قالب جدول ذيل قابل مشاهده مي باشد
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مدل تحقيق

 درنظرگيري با حاضر مقاله مربوطه، معوق مطالبات حجم با عقود از يك هر هاي ويژگي ميان ارتباط بررسي منظور به
:باشد مي ذيل سؤاالت به پاسخ دنبال به بانكي، شبكه نيز و مركزي بانك سوي از شده منتشر هاي داده

دارد؟ وجود بانكي معوق مطالبات و اسالمي عقود بر مبتني مالي تأمين هاي روش بين داري معني ارتباط آيا .۱
دارند؟ معوق مطالبات ميزان بر بيشتري اثرگذاري فوق، عقود هاي مشخصه از يك كدام .۲ دارند؟ معوق مطالبات ميزان بر بيشتري اثرگذاري فوق، عقود هاي مشخصه از يك كدام .۲
داد؟ قرار استفاده مورد و طراحي معوق، مطالبات كاهش هدف با را مشخصات اين با ابزاري توان مي آيا .۳

10



مدل تحقيق

روش مورد استفاده در پاسخ به سؤاالت فوق بر مبناي مدلسازي آماري مبتني بر معادالت ساختار يافته بوده كه در آن 
حجم مطالبات معوق به عنوان متغير وابسته و ميزان تسهيالت اعطايي در قالب عقود مختلف به عنوان متغيرهاي 

. مستقل در نظر گرفته مي شوند

اين در حالي است كه مشخصه هاي مختص به هريك از عقود نيز مانند مدت زمان اعطاي تسهيالت، نرخ اعطاي اين در حالي است كه مشخصه هاي مختص به هريك از عقود نيز مانند مدت زمان اعطاي تسهيالت، نرخ اعطاي 
.  به عنوان متغيرهاي پنهان در مدل وارد خواهند گرديد.... تسهيالت، نحوه بازپرداخت و 

در پاسخ به سؤال آخر و پس از شناخت عوامل اصلي اثرگذار بر ميزان مطالبات معوق، امكان سنجي پياده سازي اين 
.عوامل در توسعه روش هاي فعلي و ايجاد يك ابزار تأمين مالي نوين مورد بررسي قرار خواهند گرفت
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مدل تحقيق

:گام هاي زير در راستاي طراحي و پياده سازي مدل موردنظر در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته اند

:گام اول
با توجه به ادبيات . در اين مرحله به شناسائي متغيرهاي مختلف وابسته و مستقل در اين تحقيق خواهيم پرداخت

:موضوع و نيز بررسي هاي به عمل آمده، موارد ذيل معرفي مي گردند:موضوع و نيز بررسي هاي به عمل آمده، موارد ذيل معرفي مي گردند
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مدل تحقيق

:گام دوم
جدول شماره (در اين مرحله، به بررسي همبستگي موجود ميان متغير مستقل و هريك از متغيرهاي وابسته پرداخته 

:براي آنها محاسبه خواهيم كرد ۵و ضرايب مدل را براساس رابطه ) ۶

:گام سوم
جدول شماره (در اين مرحله، به بررسي همبستگي موجود ميان متغير مستقل و هريك از متغيرهاي وابسته پرداخته 

:براي آنها محاسبه خواهيم كرد ۵و ضرايب مدل را براساس رابطه ) ۶
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مدل تحقيق

:شود مي حاصل زير صورت به تحقيق مدل ترتيب بدين
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مدل تحقيق

 خواهيم وابسته متغيرهاي بر مستقل متغيرهاي مستقيم غير و مستقيم اثرات سازي خالصه به فوق، مدل با مطابق
 به .ميشود تعيين وابسته و مستقل متغير ميان مستقيم خطوط طريق از مستقيم اثرات حالت اين در .پرداخت
زمان مدت اثر مثال عنوان

:قابل محاسبه خواهد بود ۱۵همچنين اثر غيرمستقيم آن از طريق رابطه  :قابل محاسبه خواهد بود ۱۵همچنين اثر غيرمستقيم آن از طريق رابطه 
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مدل تحقيق

 اگر كه آنست عدد اين مفهوم .ميشود محاسبه ۲،۲۳ عدد مستقيم، غير و مستقيم اثرات مجموع از اثر كل ترتيب بدين
 افزايش معيار انحراف ۲،۲۳ ميزان به معوق مطالبات يابد، افزايش معيار انحراف يك ميزان به قرارداد زمان مدت
:است شده انجام متغيرها بقيه به مربوط محاسبات زير، جدول در . يافت خواهد
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يافته هاي تحقيق

 بازپرداخت نحوه مستقيم اثر تنها اگر تحقيق، اين در آزمون مورد هاي داده اساس بر كه شود مي مشاهده ۷ جدول در
 كاهشي اثري )اقساطي فروش ماهيت ( بازپرداخت اقساط تعداد افزايش گيرد، قرار مدنظر معوق مطالبات حجم بر
  .داشت خواهد معوق مطالبات ميزان بر

 اقساط كه ترتيب بدين .كرد خواهد تغيير نتيجه اين مدل، اين مستقيم غير اثرات درنظرگيري با كه است حالي در اين اقساط كه ترتيب بدين .كرد خواهد تغيير نتيجه اين مدل، اين مستقيم غير اثرات درنظرگيري با كه است حالي در اين
 خواهند قرار بررسي مورد مستقل متغيرهاي از هريك اثر ادامه در .انجاميد خواهد مطالبات حجم افزايش به بيشتر
:گرفت
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يافته هاي تحقيق

 شدن معوق بر قرارداد زمان مدت افزايش مثبت اثر شود، مي مالحظه مدل نتايج از كه همچنان :قرارداد زمان مدت
 بر تأثيرگذار عوامل بيشتر نوسانات كه است بديهي .است شده تقويت مستقيم غير اثرات درنظرگيري با تسهيالت،
 بازپرداخت احتمال ، ... و سياسي هاي ريسك ارز، نرخ همچون قرارداد بيشتر زماني دوره در تسهيالت بازپرداخت

.داد خواهند كاهش را موقع به

 با آن ميزان اما است، شده تقويت غيرمستقيم اثرات درنظرگيري با نيز متغير اين مثبت اثر اگرچه :تسهيالت سود نرخ
 سود نرخ افزايش با كه است مشخص هرحال به .دهد مي نشان را توجهي قابل تفاوت داد قرار زمان مدت متغير

 تأثير با و غيرمستقيم صورت به هم و يابد مي كاهش مشتري بازپرداخت توان مستقيم صورت به هم تسهيالت،
.افتاد خواهد اتفاق تعهدات ايفاي عدم قرارداد، شرايط ساير روي
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يافته هاي تحقيق

 اقساطي هاي بازپرداخت برابر در )مشاركتي ( يكباره صورت به قرارداد بازپرداخت حالت اين در :بازپرداخت نحوه
 به كافي فرصت دادن دليل به اي مرحله بازپرداخت اگرچه ترتيب بدين .است بوده نظر مورد )اي مبادله(

 عوامل ساير نوسانات و قرارداد زمان افزايش ليكن شود، مي تلقي معوق مطالبات كاهش بر دليلي مشتريان
.سازد مي مواجه مشكل با بازپرداخت براي را شرايط تأثيرگذار،
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يافته هاي تحقيق

 در مشتريان مالي تأمين با مرتبط عقود ساختار در بهبود براي الگويي به توان مي تحقيق، اين هاي يافته به توجه با
:يافت دست ها بانك

 به قرارداد مدت بودن تر كوتاه اقتصادي، عوامل بر حاكم پرنوسان شرايط به توجه با باشد، مي مشخص كه چنان آن
 خواهد مفيد نظر به تسهيالت، بازپرداخت در نوسانات ريسك از ناشي اثرات رساندن حداقل به در عاملي عنوان خواهد مفيد نظر به تسهيالت، بازپرداخت در نوسانات ريسك از ناشي اثرات رساندن حداقل به در عاملي عنوان
.بود

توان كاهش به منجر فعلي اقتصادي شرايط در كه عاملي عنوان به تواند مي بانكي تسهيالت سود نرخ افزايش همچنين
 .گيرد قرار مدنظر شود، مي مشتريان سوي از تسهيالت بازپرداخت

 سوي از تسهيالت بازپرداخت براي شرايط اي، مبادله عقود جاي به مشاركتي عقود سوي به گرايش با نيز نهايت در
.گرديد خواهد فراهم معوق مطالبات حجم كاهش آن دنبال به و مشتريان
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يافته هاي تحقيق

 متفاوتي اثرات خود خاص هاي ويژگي به توجه با اسالمي عقود از هريك كرديد، مالحظه بررسي اين در كه چنان آن
  .دارند بانكي معوق مطالبات ميزان كاهش بر

 يك طراحي در راهكارهايي ارائه به ها، ويژگي اين از هريك اثرگذاري چگونگي بررسي با حاضر مطالعه ترتيب بدين
.است پرداخته كشور بانكي نظام حاضر حال هاي نيازمندي با منطبق و نوين مالي تأمين ابزار .است پرداخته كشور بانكي نظام حاضر حال هاي نيازمندي با منطبق و نوين مالي تأمين ابزار

 تواند مي عقود از نوع اين سود نرخ نيز و زمان مدت در بازنگري با همراه مشاركتي عقود بر تأكيد نتيجه، يك عنوان به
 با مالي ابزارهاي ساير وجود بررسي راستا اين در .گردد بانكي معوق مطالبات ميزان در توجه قابل كاهش به منجر
.بود خواهد سودمند بانكي نظام فعلي نيازمندي با آن انطباق براي تالش و شده ياد هاي ويژگي
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