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چكيده:
نهادهاي مالی اسالمی در سال هاي گذشته رشد چشمگيري را به دنبال داشته اند .اکثر اين نهادها ،در جهت
تخصّصی شدن حرکت کرده ،اصول و مبانی ماليه اسالمی را به صور مختلف براي استفاده نيازهاي جامعه به کار گرفته
اند .حتّی نهادهاي مالی غير اسالمی هم به علّت اهمّيت خاصّ بازارهاي مالی اسالمی ،فعاليّت خود را در اين زمينه
توسعه و رونق داده اند .در اين ميان نقش بانک هاي سرمايه گذاري يا مؤسّسات تأمين سرمايه اسالمی بسيار بااهمّيت
است که در بعضی کشورهاي اسالمی به آن توجّه می شود و به عنوان بزرگترين واسطههاي مالی ،نقش مهمّی در
تأمين سرماية مورد نياز بنگاههاي اقتصادي دارند . .اين نهادهاي مالی ،در ايفاي هرچه بهتر نقش خود ،با چالشهايی
جدّي در عرصة مديريت نقدينگی مواجه هستند .بانکهاي اسالمی ،به دليل ربوي بودن بسياري از ابزارهاي مديريت
نقدينگی ،بيش از بانکهاي متعارف با اين چالشها روبهرو بوده ،و در پی راهكارها و روشهاي جايگزين هستند.چندي
است انديشمندان مسلمان متوجّه اين مشكل شده ،و درصدد طرّاحی ابزارهاي سازگار با مبانی فقه اسالمی و کارامد در
عرصة مديريت نقدينگی برآمدهاند.در مقاله حاضر ابتدا مفهوم مديريت نقدينگی و پيشينه اي از تحقيقات انجام شده در
اين راستا ارائه ميشود.در ادامه به بررسی مديريت نقدينگی در بانک هاي اسالمی و راهبرد هاي تاريخی مديريت
نقدينگی پرداخته می شود و در پايان پس از ارائه ابزارهاي مديريت نقدينگی ،طبقه بندي و اولويت بندي نيازهاي
نقدينگی بانكداري اسالمی و محدوديت هاي کنونی بانكهاي اسالمی در مديريت نقدينگی مورد بحث قرار می گيرد.

كليد واژهها :مديريت نقدينگی  ،ابزارهاي مديريت نقدينگی  ،محدوديت هاي مديريت نقدينگی  ،راهبرد هاي تاريخی
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مقدمه
مديريت نقدينگی ،در چارچوب مديريت ريسک صنعت خدمات مالی است که در تمام نهادهاي مالی اعم از اسالمی و
سنتی مشاهده می شود .مطالعه موضوع مديريت نقدينگی نه تنها يک موضوع اساسی بلكه موضوعی بسيار پيچيده نيز
هست .عدم مديريت صحيح نقدينگی می تواند تبعات و پيامدهايی مانند سقوط نظام بانكی و حتی نظام مالی بينجامد.
در واقع بسياري از سقوط بانكها به مشكالت مديريت نقدينگی آنها باز می گردد .بهمين دليل است که قانونگذاران به
موقعيت و وضعيت نقدينگی نهادهاي مالی بسيار حساس بوده و بر تقويت چارچوب نقدينگی بانكها تكيه می کنند.
براي نهادهاي مالی اسالمی ،مديريت نقدينگی از ويژگی منحصر بفردي برخوردار است .زيرا بسياري از ابزارهاي مالی
مرسوم موجود که براي مديريت نقدينگی بكار می رود ،مبتنی بر نرخ بهره هستند و بنابراين از نظر شرعی و فقهی
کاربرد پذير نيستند .اين بدان معناست که در صورت در دسترس نبودن ابزارهاي مالی شرعی ،گسترش فعاليتهاي بين
بانكی بازار پول بسيار محدود خواهد بود .بازار پول جزء بسيار مهمی از چارچوب مديريت نقدينگی است .زيرا ابتداي
مسير استقراض کوتاه مدت است .اين امر بر اين نكته که چرا مديريت نقدينگی براي بانكهاي اسالمی بسيار حياتی
است تاکيد مجددي دارد .زيرا نهادهاي مالی اسالمی بلحاظ موارد شرعی ،با مشكالت بيشتري مواجه هستند].[4
مفهوم مديريت نقدينگي
مفهوم ريسک نقدينگی بيانگر توان بانک در تأمين منابع مالی کافی براي تحقق تعهدات آن است که اين امر به نوبه
خود بستگی به توان بانک در جذب سپرده دارد .بنابراين مديريت نقدينگی از جمله مهمترين اقدامات بانک است.
مديريت نقدينگی بانک شامل پيشبينی نيازهاي نقدينگی و تأمين آنها با حدّاقلّ هزينة ممكن است .[7].دليل اصلی
ريسک نقدينگی اين است که بيشتر منابع بانکها از محلّ سپردههاي کوتاهمدت تأمين میشود ،در حالی که تسهيالت
بانکها صرف سرمايهگذاري در دارايیهايی میگردد که درجة نقدشوندگی نسبتاً پايينی دارند .بنابراين ،يكی از
وظيفههاي اصلی بانک ايجاد توازن بين تعهّدات مالی کوتاهمدت و سرمايهگذاريهاي بلندمدت است .نگهداري مقادير
ناکافی نقدينگی ،بانک را با خطر عدم توانايی در ايفاي تعهّدات و ورشكستگی مواجه میکند؛ و نگهداري مقادير فراوان
نقدينگی موجب تخصيص ناکارامد منابع ،کاهش نرخ سوددهی به سپردهها ،و در نتيجه از دست دادن بازار میشود.[8].
از ديدگاه بانكداري اسالمی ،مديريت نقدينگی به توانايی بانک در تجهيز برنامهريزي شدة منابع و تأمين تقاضاهاي
موجّه اطالق می شود .بدين ترتيب ،عوامل اساسی در مديريت نقدينگی ،شامل شناسايی تقاضاي موجّه نقدينگی و
پاسخگويی مناسب ،با توجه به زمان و هزينة تأمين نقدينگی است .توانايی يک بانک اسالمی در فراهم کردن نقدينگی،
نيازمند نگهداري دارايیهاي مالی با قابليت نقدشوندگی باال و قابليت جابهجايی سريع است؛ بدين ترتيب ،نقد بودن و
قابليت نقل و انتقال ،مهمترين اجزاي چنين تعاملی هستند .نقد بودن دارايی بدين معناست که دارايی مالی بايد در
کمترين زمان (يک روز يا کمتر) در دسترس قرار گيرد 8،بدين منظور ،بانکهاي اسالمی میبايست مقداري دارايی را
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به صورت نقد يا با سودآوري کم نگهداري کنند .بنابراين ،بانکهاي اسالمی میخواهند ضمن پاسخگويی به نيازهاي
نقدينگی ،حجم دارايیهاي کمبازده را به حدّاقلّ برسانند؛ و اين در حالی است که رقابت روزافزون بانکها از يکسو ،و
برداشت سپردهها به علّت تفاوت نرخهاي سوددهی در بخشهاي مختلف اقتصادي از سوي ديگر ،تالش براي بهينه
کردن دارايیهاي غيرسودآور را تشديد میکند.[11].
پيشينة تحقيق
به منظور نيل به اهداف مديريت نقدينگی در بانكداري اسالمی ،تا کنون تحقيقات خوبی صورت گرفته است که در
ادامه به مهمترين آنها اشاره میشود.
ديواندري و همكاران ( )1757در مقالة «طراحی مدل پيشبينی در مديريت نقدينگی نهادهاي مالی در چارچوب نظام
بانكداري بدون ربا با استفاده از شبكههاي عصبی» از رهيافت منابع و مصارف به عنوان مدل عملياتی تحقيق بهرهمند
شدهاند .آنان سپس مدل عملياتی تحقيق را با مراجعه به قوانين و آييننامههاي نظام بانكداري بدون ربا طراحی
کردهاند.
خواجه حقوردي و اميدي ( )1751در مقالة «نقش بانکها در انتشار اوراق قرضه اسالمی صكوک» به نقش بانکها در
انتشار صكوک اشاره کرده و از روش انتشار اين اوراق در ايران و مشكالت پيشروي آن سخن گفتهاند.
سوري و وصال ( )1753در مقالة «روشهاي نوين تأمين مالی و مديريت نقدينگی در بانک» ابزارهاي متداول مديريت
نقدينگی در بانکهاي سنّتی را معرفی کرده ،و به بررسی ابزارهاي مديريت نقدينگی در بانکهاي اسالمی پرداختهاند.

گروه مطالعات و مديريت ريسک بانک اقتصاد نوين ( )1753در کتاب مديريت دارايی -بدهی و ريسک نقدينگی در
مؤسسات مالی ،ضمن اشاره به ضرورت مديريت نقدينگی در بانکها ،روشهاي مديريت نقدينگی و نظريههاي مربوط
به آن را به تفصيل مورد بررسی قرار دادهاند.
احمد ( )0221در کتاب ابزارهاي مالی اسالمی براي مديريت مازاد نقدينگی در کوتاهمدت ابتدا از ضرورت مديريت
نقدينگی در بانكداري اسالمی سخن گفته ،سپس ابزارهاي مديريت نقدينگی در بانكداري متعارف را نقد کرده ،و به
ويژگیهاي ابزارهاي مالی اسالمی کوتاهمدت و ضروريات آن پرداخته است.
بختياري ( )1758در مقالة «روشهاي مؤثر مديريت نقدينگی در بانکها» نخست به اصول الزم براي استقرار مديريت
نقدينگی در بانکها اشاره نموده ،و سپس به ويژگیهاي دارايیهاي نقدشونده و بدهیها در بانکها پرداخته است .در
ادامه ،با معرفی برخی از ابزارهاي تأمين نقدينگی در بانکها ،مدلهاي مديريت نقدينگی را بررسی کرده است.
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سليمانی ( )1751در مقالة «زيربناهاي سازمانی الزم جهت مديريت نقدينگی در بانكداري اسالمی» ابتدا چالشهاي
مديريت نقدينگی در بانکهاي اسالمی را بررسی کرده ،و سپس به زيربناهاي نهادي مديريت نقدينگی از جمله :بازار
پول بينبانكی و بازار مالی بينالمللی اسالمی ( )IIFMپرداخته است .او همچنين به تجربة بعضی کشورهاي اسالمی
در اين زمينه اشاره کرده است.
رفعت احمد عبدالكريم ( ،)0212دبير کلّ مجلس خدمات مالی اسالمی ،با اعالن خبر تأسيس نخستين مؤسسة
بينالمللی اسالمی مديريت نقدينگی ،هدف اين مؤسسه را ايجاد ابزارهاي مالی مطابق با احكام شريعت اسالمی براي
کمک به بانکهاي اسالمی در مديريت نقدينگی کارامد و مؤثر و نيز تشويق به افزايش سرمايهگذاري دانسته است .وي
تأکيد کرده است :مؤسسة بينالمللی اسالمی مديريت نقدينگی در ژانوية سال  0211رسماً آغاز به کار خواهد کرد.
اين مؤسسه که توسط مجلس خدمات مالی اسالمی تأسيس شده ،داراي  1۹8عضو از جمله  80هيئت نظارتی است.
افزون بر کشورهاي قطر ،ايران ،عربستان سعودي ،امارات متّحدة عربی ،سودان ،ترکيه ،مالزي ،نيجريه ،اندونزي،
لوگزامبورگ ،و جزيرة موريس؛ بانک توسعة اسالمی و مؤسسة اسالمی توسعه بخشهاي خاصّ عضو مؤسسة بينالمللی
اسالمی مديريت نقدينگی هستند].[1
بهرغم تحقيقات گوناگون در زمينه مديريت نقدينگی ،هنوز خأل علمی مرتبط با ابزارهاي مديريت نقدينگی و ارائة
راهكارهاي مناسب در بانكداري اسالمی احساس میشود .اين پژوهش با ارائة اين ابزارها در قالب يک بستة متناسب با
انواع نيازهاي نقدينگی در بانكداري اسالمی ،از پژوهشهاي يادشده متمايز است.
مديريت نقدينگي در بانكهاي اسالمي
در بانک اسالمی مانند هر بانک ديگر ،بايد ميان نيازهاي نقدينه بانک با تعهدات آن هماهنگی وجود داشته باشد تا
بتواند در رقابت با رقبا (بانكهاي سنتی)به کار خود ادامه دهد .امّا در اين ميان ،حرمت ربا سبب شده که موضوع مديريت
نقدينگی در بانكهاي اسالمی با پيچيدگی خاصی روبرو باشد.
در نظام بانكداري سنتی ،بازار بين بانكی توسعه يافته و ابزارهاي مالی بسياري در اختيار بانكهاست .بگونه اي که در
بازارهاي پولی بين بانكی ،ابزارهاي مالی با ويژگيهاي بسيار متفاوت وجود دارند .دسترسی به بازارهاي پولی بين بانكی ،
اختيارات بسياري به بانكهاي سنتی براي استقراض و تعديل جريان نقدي کوتاه مدت ،ارائه میکند.
از سوي ديگر ،بازار دست دوم ابزارهاي مالی ،خود به منبع مهمی براي مديريت نقدينگی تبديل شدهاند .بگونه اي که
بانكهاي سنتی میتوانند براي مديريت نقدينگی خود ،به آنها تكيه کنند.
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اما در بانكداري اسالمی ،ابزارهاي مالی بايد مبتنی بر دارايی باشند .بنابراين به بازار اوراق بدهی (اوراق قرضه) بيشتر
ارتباط می يابند .اينجاست که مشكل بوجود می آيد و آن اين است که به سختی می توان از بازار اوراق قرضه اسالمی
نام برد که بتواند در سطح بين المللی و جهانی فعاليت کند.
اصوالً ،در نظام بانكداري سنتی بانكها می توانند براي نيازهاي کوتاه مدت و پوشش وامهاي سررسيد شده خود ،به بازار
پول بين بانكی مراجعه کنند .افزون بر آن ،زمانی که اين گونه بانكها با کمبود جريان نقدي انتظاري در بازار بين بانكی،
مواجه شوند،می توانند پرتقويی را از اوراق بهادار قابل عرضه به بازار تشكيل و آن را نگهدارند تا بتوانند بهنگام نياز آن
را به سرعت نقد نمايند.
اين روش و مكانيزم سنتی مديريت نقدينگی ،که اصطالحاً با آن بازار بين بانكی ،ابزارهاي مالی بازار دست دوم و
دريچه تنزيل از بانک مرکزي گفته می شود ،همگی مبتنی بر بهره هستند و بنابراين نمی توانند در بانكهاي اسالمی
مورد استفاده قرار گيرند.
لذا می توان عوامل بوجود آورنده مشكالت نقدينگی در بانكداري اسالمی واستفاده از ابزارهاي مالی را به شرح زير
جمعبندي نمود.[4].
 -1تعداد کم مشارکت کنندگان
 -0توسعه بطئی و کند ابزارهاي مالی اسالمی
 -7عدم وجود بازار بين بانكی اسالمی مورد پذيرش
 -4عدم وجود بازار دست دوم نقدينه اسالمی
 -8تفاسير مختلف فقهی
راهبردهاي تاريخي مديريت نقدينگي
از نظر تاريخی ،پنج نوع راهبرد در رابطه با مديريت نقدينگی اتّخاذ شده است.[1].
 .نظريه وامهاي تجاري
مديريت نقدينگی ابتدا بر مديريت دارايیها تمرکز داشت و به شدّت با سياستهاي اعتباري در هم آميخته بود .تا
پيش از سال 1۹72م ،بانکها مطابق با نظريه اعتبارات تجاري فقط اقدام به اعطاي اعتبارات کوتاهمدت میکردند و
بدين ترتيب ،خود را در وضعيت مناسب نقدينگی قرار میدادند.
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 .نظريه قابليت تبديل
اين نظريه بيانگر مفهوم مديريت دارايیهاي نقد است .طبق اين نظريه ،هر نوع دارايی نقد براي پاسخگويی به
نيازهاي نقدينگی مورد استفاده قرار میگرفت .در واقع ،بانک میتوانست با نگهداري تعدادي دارايی نقد (مانند اوراق
بهادار دولتی) ،و فروش آنها در بازار دست دوم ،هر زمان آمادگی پاسخگويی به نيازهاي نقدينگی و برداشت
سپرده ها را داشته باشد .کاربرد اين نظريه با رشد و گسترش اوراق بهادار دولتی بعد از سال  1۹72همراه بود.
بانکهاي کوچک ،به جاي تكيه بر وام ،به اين راهبرد تمسّک کردند؛ امّا اين رهيافتِ مديريت نقدينگی کمهزينه
نبود ،چون فروش دارايیها به معناي از دست دادن درآمدهاي آتی است.
 .نظريه درآمد قابل پيشبيني
اين نظريه که از سال  1۹82مورد استفاده قرار گرفت ،پيشنهاد میکند :نيازمنديهاي نقدينگی از محلّ درآمدهاي
پيشبينی شدة وامها تأمين شود .مطابق اين نظريه ،بانکها به سرمايهگذاري دارايیهاي نقد ترغيب میشوند؛ ولی
اينبار به صورت ساختار يافته (به نحوي که سررسيد وامها و دارايیها همزمان شود ).مبناي اين نظريه ويژگیهاي
جريانات ورودي و خروجی دارايیهاي نقد و وامها میباشد.
 .نظريه مديريت بدهيها
بر اساس اين نظريه ،بانکها براي رفع نيازهاي نقدينگی خود به استقراض از بازار پول و سرمايه اقدام میکنند.
هنگامی که بانکها با نيازهاي آنی مواجه میشوند ،به جاي فروش دارايیها ،به استقراض وجوه دست میزنند .به
اين راهبرد ،نقدينگی خريداريشده نيز میگويند .از مزيّتهاي اين راهبرد آن است که بانک تنها در زمانی که نياز
داشته باشد اقدام به استقراض مینمايد و احتياجی به نگهداري حجم بااليی از دارايیهاي نقد ندارد .استفاده از اين
راهبرد با اهرم نرخ بهرة پيشنهادي براي استقراض وجوه همراه است؛ بدين معنا که اگر بانک وامگيرنده به حجم
نقدينگی بيشتري نياز داشته باشد ،نرخ بهرة پيشنهادي باالتر خواهد بود.
.نظريه مديريت متوازن دارايي و بدهي
بانکها امروزه ،براي رفع نيازهاي نقدينگی ،از مديريت همزمان و متوازن دارايیها و بدهیها استفاده میکنند .از
يک سو ،اعتماد به نقدينگی استقراضی ذاتاً پرخطر است و از سوي ديگر ،هزينههاي نگهداري دارايیهاي با قابليت
نقدينگی باال ،زياد است؛ از اينرو ،اغلب بانکها ـ در انتخاب راهبرد مديريت نقدينگی ـ موازنهاي انجام میدهند و
از هر دو راهبرد استفاده میکنند.
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در مديريت نقدينگی متوازن ،برخی از نيازهاي نقدينگی مورد انتظار به صورت دارايیهاي با قابليت نقدينگی باال
نگهداري میشود (معموالً اوراق بهادار و سپردههاي نزد ساير بانکها)؛ بقية نيازهاي نقدينگی مورد انتظار نيز با
نظمی از پيش تعيينشده در سقف اعتبارات ،از طريق بانکهاي طرف معامله و ديگر تأمينکنندگان وجوه تأمين
میشود.
ابزارهاي مديريت نقدينگي در بانكداري سنّتي
بروز مشكل نقدينگی براي بانک ،عالوه بر زيانی که براي مشتريان دارد ،به سرعت میتواند به مؤسسه هاي اعتباري
ديگر سرايت کند و باعث سقوط نظام مالی يک کشور شود .نظر به اهميت اين مطلب ،ابزارهايی مانند بيمة سپرده،
ذخيرة قانونی نزد بانک مرکزي ،و دسترسی به نقدينگی بانک مرکزي ،براي مديريت نقدينگی ايجاد شدهاند .ميزان
تنوّع ابزارهاي مديريت نقدينگی به ميزان توسعهيافتگی مالی کشور بستگی دارد .[0]،مهمترين ابزارهاي مديريت
نقدينگی بانکهاي سنّتی عبارتاند از:
 .1گواهي سپرده
يكی از ابزارهاي بدهی ،گواهی سپرده است که بانکها به سپردهگذاران میفروشند و نرخ بهرة مشخّصی را به آنها
میپردازند؛ در سررسيد نيز قيمت خريد اوّليه را به آنها برمیگردانند .[5]،اين سپردهها سی تا نود روزه هستند و براي
جذب نقدينگی شرکتها يا افراد ،که معموالً براي مدت کوتاهی راکد است ،ايجاد میشوند و قابل معامله در بازار ثانوي
میباشند .اين سپردهها معموالً مشمول قوانين بيمهاي و حدّاقلّ موجودي نزد بانک مرکزي میشوند.[0].
 .2قرارداد بازخريد
قرارداد بازخريد يک جابهجايی کوتاهمدت بين دارايی و ارزش نقدي معادل آن است .در اين قرارداد ،بانک يک دارايی را
به يک شرکت تجاري يا مشتري دولتی میفروشد؛ سپس ،در زمان مشخّصی ،دوباره آن را میخرد .بدين ترتيب ،بانک
اين توانايی را میيابد که دارايی خود را در زمان نياز ،به منابع نقدي تبديل کند .از آنجا که قيمت و زمان بازخريد دارايی
توسط بانکْ در قرارداد ذکر میشود ،اين ابزار شبيه وام با بازدهی ثابت و سررسيد مشخص است که دارايی مورد مبادله
به عنوان وثيقة وام خواهد بود .معمولترين نوع دارايی که در بانکهاي آمريكا براي اين نوع قراردادها استفاده میشود،
اسناد خزانه است .سررسيد اين قراردادها نيز معموالً خيلی کوتاهمدت (در حد يک روز) است؛ ولی قراردادهاي بلندمدتتر
نيز در اين بازار وجود دارند.
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 .3استقراض از بانك مركزي
استقراض از بانک مرکزي به عنوان آخرين ابزار در مديريت نقدينگی مطرح میشود .دليل اين امر نيز مقررات بانک
مرکزي براي جلوگيري از ناپايداري در نظام مالی و اعتباري است که هزينة استفاده (نرخ بهره) از اين ابزار را افزايش
میدهد .زمان سررسيد اين وامها نيز کوتاه است و بيشتر براي رفع مشكالت موقت بانکها در نظر گرفته میشود.
 .4اسناد خزانه
اين اوراق توسط دولت منتشر ،و معموالً به قيمتی کمتر از قيمت اسمی فروخته میشود؛ از اينرو ،در سررسيد ،سودي
عايد دارندة آن خواهد شد .سررسيد اسناد خزانه در آمريكا بين سه تا دوازده ماه است .از آنجا که اسناد خزانه را دولت
تضمين میکند ،اين اوراق سرمايهگذاري مطمئنی به حساب میآيد .به عالوه ،تغيير قيمت اسناد خزانه اندک است ،از
اينرو ،اين اوراق يكی از دارايیهاي نقدشوندة بانکها شمرده میشود .در ايران ،اوراق مشارکت دولت نقشی مشابه
اسناد خزانه دارد؛ با اين تفاوت که بانکهاي دولتی فروشندگان اين اوراق شناخته میشوند.
 .5بازار بينبانكي
يكی از مهمترين ابزارهاي مديريت نقدينگی در کشورهاي پيشرفته ،بازار بينبانكی است .در اين بازار ،بانکهايی که به
نقدينگی نياز دارند ،از ديگر بانکها به صورت کوتاهمدت وام میگيرند .معموالً زمان سررسيد يک شب تا يک سال
است .بانکهاي بزرگ براي تأمين نياز نقدينگی خود معموالً منابع راکد بانکهاي کوچکتر را میخرند.
 .6اوراق تجاري شركتها
اوراق تجاري را شرکتها و نهادهاي مالی و اعتباري به منظور استقراض از بازار سرمايه منتشر میکنند .اين اوراق
معموالً بدون پشتوانة دارايی است و براي تأمين مالی کوتاهمدت (حداکثر  032روزه) به فروش میرسد .در زمان فروش،
قيمت اوراق تجاري کمتر از قيمت اسمی است؛ در زمان سررسيد ،ناشر موظّف است قيمت اسمی آن را پرداخت کند .از
اينرو ،نرخ بهرهاي برابر با نرخ تنزيل در نظر گرفتهشده براي اوراق تجاري ايجاد میشود .مبالغ اين اوراق معموالً به
قدري است که فقط نهادهاي مالی و اعتباري میتوانند به خريد آنها اقدام کنند.
 .7تأييديه بانك
تأييدية بانک تسهيل کنندة معامالت تجاري است .يک تأييدية مشخّص ،به معاملة مقدار معيّنی کاال مربوط میشود.
تأييدية بانک بيانگر تعهّد پرداخت مبلغ مشخّصی در زمان مشخّصی است .اين تأييديه بنا به درخواست خريدار کاال (که
نزد بانک معتبر است) صادر میشود و يكی از تعهّدات بانک به حساب میآيد .بانک موظَف است ،در موعد مقرّر ،مبلغ
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مندرج در تأييديه را به حامل آن تحويل دهد .با صدور تأييدية بانک ،ارزش اعتباري بانک جايگزين ارزش اعتباري فرد
میشود .اين تأييديهها در بازار ثانوي قابل معامله هستند؛ ارزش آنها براي مبادالت ثانوي معموالً کمتر از ارزش اسمی
آنهاست .با توجه به ضمانت بانک ،تأييديهها دارايیهاي ايمنی به شمار میآيند و نرخ تنزيل آنها در حدود نرخ بهرة
گواهیهاي سپرده است.
 .8تبديل داراييهاي بانك به اوراق بهادار
در ساليان اخير ،يكی از رايجترين روشها براي جبران کمبود نقدينگی در بانکهاي سنّتی تبديل وامهاي رهنی و
غيررهنی به اوراق بهادار رهنی و تعهّدات با پشتوانة بدهی (وام) بوده است .اين ابزارها دارايیهاي بانک را نقد ،از
ترازنامه جدا ،و بدين وسيله ،منابع را از خارج بانک تأمين میکنند .اگرچه اين روش در ابتدا مفيد و بهترين راهحل بود،
ولی گرايش به مقرّراتزدايی و سفتهبازي بانکهاي سنتی (و استفادة بیرويّه) آن را از ماهيت اصلی خارج ،و به عامل
اصلی ريسک تبديل کرد که منجر به بحران مالی شد.
 .9استفاده از مشتّقات اعتباري
بانکها و نهادهاي سپردهپذير ،براي مديريت ريسک نقدينگی ،به طور عمده دو راهكار پيشرو دارند:
 .1مديريت از طريق خريد نقدينگی؛
 .0مديريت از طريق نقدينگی انباشته.
در گذشته ،نهادهاي سپردهپذير از روش دوم براي مديريت ريسک نقدينگی استفاده میکردند؛ امّا امروزه ،بيشتر
بانکهاي تجاري جهان از روش اوّل براي مديريت اين ريسک استفاده میکنند .بدين منظور ،آنها ابزارهاي مشتّقه را به
کار میگيرند .اين ابزارها عبارتاند از :تاختهاي نكول اعتباري ،اختيارات معامله روي شاخصهاي مشتّقات
اعتباري،اسناد اعتباري با کوپن ساختاريافته و تعهّدات با پشتوانة بدهی (وام) ترکيبی .اين ابزارها مستلزم محاسبات بسيار
پيچيده و دانش رياضی به منظور ارزيابی و قيمتگذاري هستند و در بانکهاي پيشرفته مورد استفادة گسترده قرار
می گيرند .البته ،خطر افراط در استفاده از اين ابزارها نيز وجود دارد؛ اگر مقرّرات بازدارنده نباشد ،ممكن است به ماهيت
ضدِّ فلسفة وجودي تبديل شود.
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برخي ابزارهاي مالي مديريت نقدينگي در نظام مالي اسالمي
 -1مديريت نقدينگي از طريق صندوق اسالمي ABC

1

هدف کلی صندوق آن است که براي سهامداران خود نقدينگی  ،سودآوري واقعی مستمر ونيز حداکثر امنيت را فراهم
نمايد .سرمايه گذاريهاي اصلی صندوق از طريق مشارکت در داد و ستد ،اجاره ،استصناع ،مضاربه و مرابحه صورت می
گيرد.
ارزش سهام صندوق روزانه ارزيابی می شود که با آن ارزش خالص دارايی ) (NAVصندوق گفته می شود و مشتريان
 NAVرا بر اساس قيمت روز قبل خريداري می کنند.
بنابراين اگر ارزش سهام مشتري صندوق افزايش يابد ،مشتري از افزايش ارزش منتفع شده واين ارزش افزوده به وي
انتقال می يابد .اما اگر ارزش سهام مشتري کاهش يابد ،صندوق  ،به عنوان شخص ثالث ،قطعاً و بدون هيچ گونه پيش
شرطی ،ارزش اوليه سهام مشتري را تضمين میکند .بنابراين مشتري از کاهش ارزش سهام صندوق ،متضرر نمی شود.
صندوق با  ABCهمكاري می کند.اين همكاري صندوق را در مديريت نقدينگی خود ياري می کند و راه را براي ورود
صندوق به معامالت جذاب و فرصتهاي سرمايه گذاري مناسب تسهيل می کند .به اين صورت که حسب نياز ABCاز
صندوق ،سهام خريداري کرده و يا میفروشد .صندوق نيز وارد معامالتی می شود که ضمن آنكه از امنيت بااليی
برخوردار است ،بازده قابل توجهی نيز براي سهامداران به ارمغان می آورد.در اين راستا صندوق از نرخهاي بازار پول
سنتی ،به عنوان معيار تعيين نرخ سودآوري ،استفاده می کند.
 -2انتشارصكوک
صكوک از جمله مهمترين ابزارهاي مالی اسالمی است که در چند سال اخير منتشر ودر ميان کشورهاي اسالمی و نيز
در سطح بين المللی از مقبوليت و پذيرش قابل توجهی برخوردار شده است .در اين قسمت به ارائه تعريف آن و نيز
مهمترين انواع آن پرداخته می شود.
صكوک گواهیهايی است با ارزش اسمی يكسان که پس از اتمام عمليات پذيرهنويسی ،بيـانگر پرداخـت مبلـغ اسـمی
مندرج در آن توسط خريدار به ناشر است و دارندة آن مالک يک يا مجموعهاي از داراييها ،منافع حاصل از دارايـی و يـا
ذينفع يک پروژه يا يک فعاليت سرمايهگذاري خاص می شود.صكوک انواع مختلفی دارد که مهمترين و رايجترين آنهـا
،صكوک اجاره ،سلم ،استصناع  ،مشارکت ،مرابحه و مضاربه است.
همچنين می توان صكوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسيم نمود .بر اين اسـاس صـكوک
اجاره ،سلم ،استصناع و مرابحه زير مجموعه ابزار بدهی و صكوک مشارکت و مضاربه زير مجموعه ابزار حقوق صاحبان
سهام قرار میگيرند.
در سال  1998در بحرين تاسيس و به ثبت رسيده است.
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صكوک اجاره ،نوعی صكوک سرمايهگذاري است که بيانگر مالكيت واحدهاي سرمايهگذاري با ارزش برابر از
دارايیهاي بادوام فيزيكیاي هستند که به يک قرارداد اجاره ،پيوند خورده است.
صكوک سلم ،که در آن فروشنده بهاي کاال را پيشاپيش به صورت نقد دريافت میکند و در مقابل تعهد میکند که
کاالي مشخص شده را در تاريخ معينی در آينده به خريدار تحويل دهد .بنابراين پرداخت وجه ،نقداً (آنی) انجام میشود
اما تحويل کاال براي مدت مشخصی به تعويق میافتد.
صكوک استصناع ،منظور از استصناع ،خريد کااليی است که طبق سفارش خريدار تهيه میگردد .صكوک استصناع،
اسناد و گواهیهاي داراي ارزش يكسان هستند و براي تجميع وجوه الزم جهت ساخت کااليی استفاده میشوند که
تحت تملک دارنده صكوک میباشد .ناشر صكوک استصناع ،توليد کننده کاال است .پذيرهنويس آن ،خريداران کاالي
مورد نظر و وجوه جمعآوري شده ،هزينه ساخت کاال است.
صكوک مضاربه ،گواهیهايی که نشاندهندة پروژهها يا فعاليتهايی هستند که طبق قرارداد مضاربه مديريت
میشوند و طبق سازوکار معرفی يكی از طرفين به عنوان مضارب جهت مديريت عمليات ،صورت میگيرد ".صكوک
مضاربه براي استفاده از مشارکت عموم در طرحهاي بزرگ سرمايهگذاري کاربرد دارد.
صكوک مشاركت ،اسناد و گواهیهاي داراي ارزش يكسان هستند و براي تجميع وجوه الزم جهت راهاندازي
طرحهاي جديد ،توسعه طرحهاي موجود يا تامين مالی کسبوکارهاي مبتنی بر مشارکت استفاده میشود .دارندگان
صكوک به ميزان سهم خود از مشارکت ،مالک طرح يا داراييهاي آن میشوند .صكوک مشارکت را میتوان در بازارهاي
دست دوم مورد معامله قرار داد.
صكوک مرابحه ،نوعی صكوک سرمايهگذاري است که بيانگر مالكيت واحدهاي سرمايهگذاري با ارزش برابر از يک
کاالي مرابحه میباشد و براي تامين مالی کاالي مرابحه منتشر میشود .در اين صكوک ،ناشر صكوک ،فروشنده
کاالي مرابحه به حساب میآيد؛ پذيرهنويس ،خريدار کاال (مالک کاالي مرابحه) و وجوه دريافتی نيز هزينه خريد کاال
به حساب میآيد .صكوک مرابحه قابل معامله در بازار ثانويه نيست؛

 -3بازار پولي بين بانكي اسالمي مالزي
بانک مرکزي مالزي ،در سوم ژانويه سال  ، 1۹۹4بازار پولی بين بانكی اسالمی را معرفی نمود .اهداف اين بازار ،خريد و
فروش ابزارهاي مالی اسالمی ميان مشارکت کنندگان در بازار ،فعاليتهاي سرمايه گذاري بين بانكی از طريق طرح
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تعيين شد.
ابزارهاي مالی اسالمی که در حال حاضر در بازار پولی بين بانكی اسالمی مالزي بر اساس "بيع الدين" داد و ستد می
شود  ،در واقع گواهیهاي پذيرش بانكی سبز ،8اسناد پذيرفته شده اسالمی ،1اوراق قرضه رهنی 3و اوراق بدهی
خصوصی اسالمی هستند.5
عالوه بر آن ،نهادهاي مالی می توانند بهنگام نياز به نقدينگی اوراق منتشره سرمايه گذاري دولتی را به بانک مرکزي
بفروشند .اوراق منتشره سرمايه گذاري دولتی در واقع اوراق بهاداري هستند که بر اساس اصول اسالمی منتشر شده اند
و نهادهاي مالی می توانند آنها را از بانک مرکزي خريداري کنند.
در روش مضاربه  ،بانكی که در نظام بدون ربا فعاليت می کند می تواند مازاد نقدينگی خود را در بانک ديگر سرمايه
گذاري کند .اين وجوه می تواند بر اساس مضاربه در يک دوره که از يک روز تا  10ماه در نوسان است و با يک نسبت
توافقی مشارکت در سود ،سرمايه گذاري شود.

جدول  -0بازار پولی بين بانكی مالزي (سال )0222-0220
سال

سرمايه گذاري

گواهيهاي

اسناد

مضاربه بين بانكي

پذيرش سبز

اسالمي
پذيرش

BNM

BLL

برگههاي قابل چانه زني -سرمايه گذاري-
1

1

شده
0222

057/1

17/1

4/3

2

2

0221

041/0

1۹/8

7/۹

1/0

0/8

0220

043

13/0

3/1

0/0

8/۹

مأخذ :بانک مرکزي مالزي
2- Mudareba inter bank investment scheme
3- Cheque clearing and settlement system
4- Islamic inter bank cheque clearing system
5- Green bankers acceptance
6- Islamic acceptance bills
7- Islamic mortgage bond
8- Islamic private debt securities
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 -4اوراق بدهي خصوصي اسالمي مالزي
اوراق بدهی خصوصی اسالمی مالزي از جمله ابزارهاي مالی شناخته شده در سطح بين المللی است که در مقياس
وسيعی بين  12تا  18ميليارد رينگيت منتشر شده است .در سال  0220حجم اين اوراق تقريباً  %82کل اوراق قرضه
منتشره در بازار داخلی را تشكيل می داد که حدوداً  17/5ميليارد رينگيت برآورد می شد.

 -5گواهي مشاركت سودان
بانک مرکزي سودان در سال " ،1۹۹5گواهی مشارکت بانک مرکزي" را منتشر ساخت.گواهی مشارکت ابزاري مبتنی
بر سهام است که به ازاي سهم دولت در بانكهاي تجاري سودان  ،منتشر شده است  .بانک سودان از گواهی مشارکت
به عنوان ابزار مالی غير مستقيم تنظيم نقدينگی ،در نظام بانكی استفاده می کند.
در سال  1۹۹۹وزارت دارايی سودان ،ابزار ديگري طراحی و معرفی کرد که آن را "گواهی مشارکت دولتی" ناميد و آن
نيز ابزارمالی مبتنی بر مشارکت است که به ازاي سهم دولت (وزارت دارايی) در مالكيت نهادها و بنگاههاي دولتی
منتشر شده است .از اين گواهيها براي تنظيم و مديريت نقدينگی کل اقتصاد ،استفاده می شود.[4].
طبقهبندي و اولويتبندي نيازهاي نقدينگي در بانكداري اسالمي
براي طراحی ابزارهاي مناسب مديريت نقدينگی در بانکهاي اسالمی ،الزم است ابتدا با انواع نيازهاي نقدينگی و
اولويتبندي آنها آشنا شويم .نيازهاي نقدينگی در بانكداري اسالمی را میتوان از جهتهاي مختلف طبقهبندي
نمود.[3]:
 .1طبقهبندي نيازها از جهت زمان
نيازهاي آني :بخش عمدهاي از دارايیهاي بانک ،به عنوان يک نهاد مالی اهرمی ،متعلّق به سپردهگذاران است .در
نظام بانكداري اسالمی ،سپردهگذاران منابع مالی خود را در قالب «قرارداد وکالت عام» در اختيار بانک قرار میدهند تا
اين نهاد ،به وکالت از مشتريان ،منابع را در فعاليتهاي گوناگون اقتصادي به کار گرفته و بازدهی کسب نمايد.
در بسياري از مواقع ،به خصوص زمانی که نوعی احساس عدم اطمينان به نظام بانكی وجود دارد (نظير آنچه در جنگ
دوم خليج فارس در دهة  1۹۹2در بانکهاي اسالمی کشورهاي حاشية خليج فارس روي داد) يا در ايّام خاصی از سال
مانند عيد که تقاضاي نقدينگی باالست ،سپردهگذاران براي دريافت سپردههاي خود به بانک مراجعه مینمايند .بنابراين،
بانک ها بايد بتوانند با داشتن ابزارهاي مناسب مديريت نقدينگی ،به طور شايسته ،به اين نيازها پاسخ دهند .در پارهاي از
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موارد نيز بانکها با فرصتهاي اقتصادي سودآوري روبهرو میشوند که بايسته است ،به سرعت ،سرماية الزم را براي
ورود به آن فرصتها فراهم آورند؛ از اينرو ،نيازمند ابزارهايی هستند که از اين طريق آنها منابع مالی را به دست آورند.
نيازهاي بسيار كوتاه مدت :اين دسته از نيازهاي بانک به فوريت دستة اوّل نيازها نيست و بانک براي تأمين
نقدينگی زمان بيشتري دارد .اگر دستة اوّل را نيازهاي ساعتی و روزانه بدانيم ،اين دسته شامل نيازهاي دو تا چهارده
روزه است؛ مثالً الزامات قانونی بانکها براي پرداخت ذخيره قانونی به بانک مرکزي در قبال تغييرات حجم سپردهها يا
تغييرات نرخ ذخيرة قانونی از سوي بانک مرکزي و نياز بانکها براي خريد اوراق بهادار که به طور معمول در يک هفته
به فروش میروند .بانکهاي اسالمی ،براي اعمال مديريت صحيح ،نيازمند ابزارهاي مناسب مديريت نقدينگی در اين
بخش است.
نيازهاي كوتاهمدت :اين دسته از نيازهاي نقدينگی بانکهاي اسالمی ،در مقايسه با دو دستة نخست ،طوالنیتر
بوده و شامل نيازهاي ماهانه بانک به نقدينگی میشود .براي مثال ،بسياري از بانکها در قالب فروش اقساطی ،اجاره
به شرط تمليک ،مضاربه ،مشارکت مدنی ،سلف و ...به مشتريان خود تسهيالت پرداخت میکنند .پرداخت اين تسهيالت
به گونهاي است که مشتريان پس از طیّ مراحل الزم ،در نوبت دريافت تسهيالت قرار میگيرند .بانکها نيز به طور
طبيعی ،هر ماه بخشی از تسهيالت خود را در اختيار مشتريان قرار میدهند .بنابراين ،ضروري است بانکها منابع الزم
را براي اين منظور پيشبينی نمايند .اين مهم نيز با داشتن ابزارهاي کارامد مديريت نقدينگی به دست خواهد آمد.
 .2طبقه بندي نيازها از جهت كاربرد
نقدينگي الزم براي پاسخگويي به سپردهگذاران :اين دسته از نيازها ،به علّت غيرقابل پيشبينی بودن ،در
زمرة نيازهايی قرار میگيرند که بانک در هر زمان بايد آمادگی الزم را براي پاسخگويی به آنها داشته باشد.
نقدينگي الزم براي پاسخگويي به متقاضي تسهيالت :پيشبينی اين دسته از نيازها ،در مقايسه با دستة
نخست ،براي بانکها امكانپذيرتر است و اين دسته ،بانکها را در معرض ريسک نقدينگی کمتري قرار میدهد؛ چراکه
ممكن است بانک به هر دليلی نخواهد يا نتواند به برخی از متقاضيانْ تسهيالت ارائه کند ،ولی در مورد تقاضاي
سپردهگذاران وضع اينگونه نيست :بانک بايد نيازمنديهاي نقدينگی سپرده گذاران را تأمين نمايد؛ در غير اين صورت،
در معرض ريسک ناتوانی مالی قرار میگيرد.
ساير نيازهاي نقدينگي :عالوه بر اين دو دسته ،بانکهاي اسالمی با پارهاي از نيازهاي نقدينگی ديگر نيز مواجه
هستند که در اين دو دسته قرار نمیگيرند .تقاضا براي پرداخت تعهّدات بانک از محلّ ضمانتهاي نكولشده نمونه اي
از اين نياز به نقدينگی است.
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محدوديتهاي كنوني بانكهاي اسالمي در مديريت نقدينگي
امروزه بانکهاي اسالمی در امر مديريت نقدينگی ،با دو محدوديت اساسی نسبت به بانكداري سنّتی مواجه هستند:
 .1ضرورت به کارگيري وجوه مازاد ،براي جلوگيري از کاهش سودآوري در مقايسه با بانكداري سنّتی.
 .0ضرورت تطبيق نيازهاي نقدينگی کوتاه مدت ،براي جلوگيري از خطر مواجهه با کسري نقدينگی.
در حال حاضر ،فقط يک بازار ثانوي کوچک براي مديريت نقدينگی ميان بانکهاي اسالمی وجود دارد .از سويی معموالً
دارايیهاي بانکهاي اسالمی در بازار ثانوي قابل خريد و فروش نيستند ،زيرا فعّاالن بازار نمیتوانند توافقات الزم را در
ميان خود ايجاد نمايند؛ از سوي ديگر ،بانکهاي اسالمی از سرمايهگذاري در ابزارهاي داراي درآمد ثابت مانند اسناد
خزانه ناتواناند.
مسئلة ديگر ،نبود معامالت بينبانكی است ،امروزه بازار بين بانكی حتی در مقياس کوچک نيز براي خيلی از بانکهاي
اسالمی شكل نگرفته است .اين مسأله ناشی از تعداد کم فعاالن بازارهاي بين بانكی و بازار سرمايه اسالمی است .از
سوي ديگر ابزارهاي کوتاهمدت مطابق شرع با رتبه اعتباري  Aنيز هنوز وجود ندارد؛ زيرا تمامی اوراق دولتی با رتبة
 ، Aمبتنی بر بهره هستند .رشد ابزارهاي مطابق شرع نيز به دليل پيچيدگی عملياتی توسعة محصوالت ،بهکندي پيش
میرود.[10].
نتيجهگيري و پيشنهادات
در نظام اقتصاد متعارف ،و در بازار پول و سرمايه ،اوراق قرضه نقش اساسی دارد .با تحريم ربا و ابزارهاي مالی مبتنی بر
عقد قرض ،از جمله اوراق قرضه ،نظام اقتصاد اسالمی با خأل مواجه میشود .بر اين اساس ،بانکداري اسالمی به
عنوان يكی از بخشهاي مهمّ اقتصادي و نهاد اصلی تأمين مالی نمیتواند در فعاليتهاي خود از اين ابزارها استفاده
کند .مطالعات نشان میدهد که بانکهاي اسالمی ،به علّت نبود ابزارهاي کافی براي مديريت نقدينگی ،حجم بااليی از
نقدينگی را نگهداري میکنند که اين امر هزينه فرصت بااليی براي آنها ايجاد میکند؛ و در نهايت ،بازدهی بانک را
پايين میآورد .انديشمندان مسلمان براي جبران اين خأل گامهاي مهمّی برداشتهاند آنها ابزارهاي مديريت نقدينگی
چون مرابحة موازي ،قرضالحسنة متقابل ،صندوق  ABCو اوراق بهادار اسالمی از جمله اوراق مرابحة رهنی و اجاره
به شرط تمليک را به عنوان جايگزين اوراق قرضه در نظام اقتصاد اسالمی معرفی کردهاند.
با تقويت همكاري ميان کشورهاي مسلمان  ،در زمينه حمايت از بانكداري اسالمی  ،می توان به حل اين مشكل کمک
نمود .اين مهم با استفاده از نهادهاي مالی موجود مانند نهادهاي مالی بين المللی اسالمی ،تسهيل و تسريع می شود.
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همزمان با آن  ،نياز به همكاري نزديک ميان بازار مالی بين المللی اسالمی و بانكهاي مرکزي کشورهاي اسالمی است.
يكی از پيشنهادات ،آن است که استفاده از اينگونه ابزارهاي مالی براي کشورهاي عضو اجباري شود .پيشنهاد ديگر
براي بانكهاي مرکزي است که ابزار مالی بازار مالی بين المللی اسالمی را  ،به عنوان ابزاري قابل قبول و مجاز لحاظ
نمايند .افزون بر آن بانكهاي مرکزي کشورهاي اسالمی همچنين می توانند صكوک را به عنوان بخشی از پرتقوي
مديريت ذخائر خود ،در نظر گيرند.
بر اين اساس می توان اميدوار بود که تقاضا براي ابزارهاي مالی اسالمی در ميان واسطه گريهاي مالی افزايش يافته و
لذا بازار سرمايه اسالمی فعال شكل گيرد .به گونه اي که بتواند گزينه قابل قبولی براي بازارهاي مالی سنتی در
کشورهاي اسالمی باشد.
در اين ميان،انتظار آن است که ايران همسو باساير کشورهاي اسالمی،در اين زمينه گامهاي اساسی و موثري بردارد.
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