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چکیده
این تحقیق تاثیرصکوک بر عملکرد بانکهای متعارف و اسالمی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار
داده است .این پژوهش ،از لحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی ،در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی
بر اطالعات واقعی است جامعه آماری تحقیق بانک های عضو بورس اوراق و بهادار تهران می باشند ،که تعداد  21بانک با دارا
بودن شرایط الزم انتخاب شدند .در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود.
روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش ،روش داده های ترکیبی و از نرم افزار  Eviews10بهره گرفته شده است .نتایج آزمون
فرضیات نشان داد ،صکوک بر عملکرد کل صنعت بانکی ،عملکرد بانک های متعارف و اسالمی اثرات مشابهی ،بانک ها را بعد از
بحران مالی تاثیر معناداری دارد.
واژههای كلیدی :صکوک ،عملکرد کل صنعت بانکی ،بحران مالی
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 -1مقدمه

منظور از بانکداری اسالمی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسالمی و نظریات اقتصاددانان و
کارشناسان علوم بانکی و علمای اسالم است .اگر مؤلفههای اصلی بانکداری اسالمی را حذف ربا از تمامی عملیات
بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم ،اساس بانکداری اسالمی ،تسهیم سود ،مشخص بودن مسیر
مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود .به راین اساس ،در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و
گیرنده تسهیالت یک رابطه مستقیم وجود دارد و بهواسطه وجود همین رابطه مستقیم ،رابطه دائن و مدیون به وجود
میآید ،اما در بانکداری اسالمی وجوه سپردهگذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و در قالب عقود معین
سرمایهگذاری میشود .در مبحث بانکداری اسالمی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده میشود که با
ال شرط شده باشد ،تفاوتهایی اساسی
ربا (بهره) ،به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قب ا
دارد ،ازجمله اینکه :سود با توافق طرفین تعیین و به نسبتهای موردتوافق پرداخت میشود ،ولی ربا از طرف
وامدهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخهای ثابت از قبل تعیینشده ،پرداخت میگردد .سود قبل از تحقق حالت
التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام ،ولی ربا بر ذمه وامگیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی
است .نظام مالی اسالمی متشکل از بانکداری اسالمی ،بیمه اسالمی و بازار سرمایه اسالمی ،با پیشرفت خود به یک
بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی تبدیل شد ه و به مثابه یک مدل مالی جانشین کارا و قابل اجرا در مقابل
نظام مالی کالسیک بسیار مورد توجه قرار گرفته است .ظهور یک بازار مالی اسالمی متمایز که ساختار محصوالت و
فعالیت های تامین مالی و سرمایه گذاری آن مطابق اصول شرعی تعریف شده ،پیامد پیشرفت طبیعی صنعت خدمات
مالی اسلالمی است .نیاز شدید به مدیریت نقدینگی در بانک های اسالمی و شرکت های بیمه باعث شد که برخی از
کشورها از جمله مالزی ،بحرین ،کویت ،سودان و ایران برای تسهیل مدیریت دارایی ها در نهاد های مالی اسالمی،
اوراق بهادار اسالمی منتشر کنند .هرچند دولت های اردن و پاکستان تالش هایی را برای ایجاد یک چارچوب قانونی
برای انتشار اوراق قرضه اسالمی انجام داده بودند نخستین انتشار موفقیت آمیز اوراق قرضه اسالمی در سال 1984
توسط دولت مالزی صورت گرفت(اوراق مذکور بیشتر به گواهی سرمایه گذاری دولتی معروف بود) .هدف اصلی از
انتشار این اوراق ،تسهیل فرایند مدیرت دارایی ها در نظام بانکداری اسالمی بود که در آن زمان به بلوغ خود دست
یافته بود .به طور مشابه ،بانک مرکزی کویت نیز برای تامین مالی خرید دارایی از کشورهای عضو شورای همکاری
خلیج فارس ،اوراق قرضه بدون بهره منتشر کرد .جمهوری اسالمی ایران نیز اوراق مشارکت منتشر کرد .انتشار
موفقیت آمیز اوراق قرضه اسالمی در مناطق مختلف جهان باعث شد که این اوراق به یک منبع تامین مالی جایگزین
تبدیل و توسط بسیاری از کشورها و شرکت ها استفاده شود(صالح آبادی)1385،
صکوک در دانشنامه آزاد ویکیپدیا اینگونه تعریفشده است .ابزارهای مالی اسالمی (صُکوک) ،اوراق بهادار باارزش
مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایهیکی از قراردادهای مورد تأیید اسالم طراحیشدهاند و
دارندگان اوراق بهصورت مشاع مالک یک یا مجموعهای از داراییها و منافع حاصل از آنها میباشند .اولین تعریف از
صکوک اسالمی در سال  1988در جده و در چهارمین همایش شورای مجمع فقه اسالمی مطرح شد .بااینحال
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تاریخچه انتشار اولین صکوک اسالمی به کشور مالزی برمیگردد .در سال  1990و زمانی که شرکت شلم.دی .اس که
شرکتی تازه تأسیس بود برای تأمین مالی پروژههای خود دست به انتشار صکوک زد .جمهوری اسالمی ایران در سال
 1994میالدی مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت را تهیه کرد و شهرداری تهران بهعنوان ناشر ،اولین اوراق
مشارکت را جهت تأمین مالی پروژه بزرگراه شهید نواب صفوی منتشر نمود .در سال  2003سازمان حسابداری و
حسابرسی برای نهادهای مالی اسالمی ( )AAOIFIاستاندارد شریعت شماره  17خود را منتشر کرد .بر این اساس
صکوک عبارت است از « :اسنادی باارزش برابر که معرف سهم تقسیم (افراز) نشده از مالکیت بر داراییهای قابللمس،
منافع و خدمات و همچنین مالکیت بر داراییهای مرتبط با پروژهای ویژه یا فعالیت سرمایهگذاری مشخص
میباشند» .این سازمان  14نوع صکوک مختلف را معرفی کرده است .شایانذکر است از سال  2001میالدی تا ژانویه
 2013میالدی حدود  472/7میلیارد دالر صُکوک در جهان منتشرشده که حدود  394/3۶میلیارد دالر آن صُکوک
داخلی کشورها و حدود  78/33میلیارد دالر آن صُکوک بینالمللی بوده است .ارزش صکوک منتشره در ایران تا
بهمنماه  1392بیش از  15000میلیارد ریال بوده است .متأسفانه به دلیل انفصال بازارهای مالی ایران از بازارهای
جهانی و انفعال فعاالن نهادهای مالی ذیربط ،ایران که یکی از پیشگامان استفاده از صکوک بوده است ،هیچ نقش و
جایگاهی در بازار تأمین مالی صکوک و تاریخچه مکتوب مرتبط با صکوک ندارد( .شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار
سرمایه  .)1397ازنظر اسالم سرمایهگذاری باید به یک دارایی باارزش ذاتی مرتبط باشد .صکوک نوعی از محصوالت
بازار سرمایه و یکی از ابزارهای تأمین مالی است که با درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن
قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه ،منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا است (لشکری ،ارجمندی.)139۶ ،
ایجاد جامعه ایده آل اسالمی یکی از آرزوهای هر مسلمان است ،جامعه ای که در آن عدالت اسالمی بین اقشار
مختلف جامعه کامالا برقرار باشد .یکی از مهم ترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند
بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد .همچنین ،تأمین منابع مالی نیز به عنوان بازوی توانمند نهادهای مالی
از دیگر عوامل مهم در تعمیق نظام مالی هر کشوری محسوب می شود؛ به همین جهت در دنیا ابزارهای مالی متنوعی
طراحی شده است .دولت ها و شرکت ها همواره جهت تأسیس یا گسترش و توسعه فعالیت های خود نیازمند تأمین
مالی بوده اند و از آنجا که شروع ابزارهای تأمین مالی از کشورهای غربی بوده است ،به طور معمول  ،بر اساس مبانی
ارزشی و حقوقی آن ها می باشد که در مواردی با مبانی ارزشی و حقوقی اسالم سازگار نیستند  .به عنوان مثال
بهترین ابزار بدهی در نظام مالی متعارف اوراق قرضه می باشدکه استفاده از این ابزار در نظام مالی اسالمی به دلیل
ربوی بودن آن مردود شمرده می شود .دولت ها و شرکت های اسالمی که ضوابط شرعی جزء اصول اساسی و اولیه در
جوامع آنها محسوب می شود جهت تأمین مالی نیازمند ابزارهایی هستند که مطابق با اصول اسالمی باشد که با
گسترش ساختارهای مختلف معامالت مالی توسط بانک های اسالمی ایده استفاده از ابزار مالی صکوک یکی از
ابزارهای فراگیر اسالمی می باشد که می توان از آن بهره برد.
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-2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

بخردی نسب و ژوالنژاد ( )139۶در مقالهای با عنوان برسی ارتباط تأمین مالی اوراق بهادار اسالمی و سودآوری در
بازار سرمایه ایران ،نتایج پژوهش را اینگونه بیان میکنند که چنانچه شرکتها از صکوک اجاره استفاده نمایند،
فرایند سوددهی شرکتها بهبود مییابد و با افزایش استفاده از اوراق اسالمی اجاره سودآوری باال میرود ،ولی اوراق
اسالمی مرابحه بهمراتب اثر کمتری بر سودآوری دارند.
لشکری و ارجمندی ( )139۶در مقالهای با عنوان برسی روشهای تأمین مالی در سیستم اسالمی با تأکید بر
صکوک ،اینگونه بیان مینمایند :با توجه به مزایای این اوراق ،طراحی صکوک متنوع و با ریسک و بازدهی متفاوت،
نقش بسیار مهمی در گسترش بازار صکوک دارد ،همچنین ازآنجاکه در دنیای بازار سرمایه فعلی ،سرمایهگذاران تنها
به سمت اوراقی میروند که وضعیت آنها توسط مؤسسات رتبهبندی معتبر بینالمللی مشخصشده باشد ،فراهم
کردن امکان رتبهبندی اوراق بهادار اسالمی در گسترش بازار آن کمک شایانی مینماید.
موسویان و همکاران ( )1395در مقاله تعریفی توصیفی خود با عنوان تحلیل نظری الگوی بانک اسالمی دبی
(راهبردهایی برای اصالح قانون بانکداری ایران) بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را در بازه زمانی 5
ساله برسی نودند .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که ازلحاظ جامعیت در بخش تجهیز و تخصیص منابع مالی
این بانک جامعیت الزم را دارد .ازلحاظ مشروعیت نیز یگانه ایراد مبنایی وارد بر بانک ،استفاده از مضاربه در تمام
بخشهای اقتصادی است؛ درحالیکه مضاربه به قول مشهور فقهیان امامیه اختصاص به بازرگانی دارد .این بانک از
جهت شاخصهای کارایی نیز کارایی مناسبی دارد؛ بنابراین جا دارد به الگوی عملیاتی این بانک در اصالح قانون
بانکداری ایران توجه شود.
میموئی1و همکاران ( )2019در تحقیقی تحت عنوان تأثیر صکوک بر عملکرد بانکهای متعارف و اسالمی نتایج
نشان میدهد که توسعه صکوک سودآوری بانکهای متعارف را کاهش میدهد ،اما هیچ تأثیری بر عملکرد بانکهای
اسالمی ندارد .عالوه بر این شواهد نشان میدهد که این اثرات نامطلوب سودآوری بانکهای متعارف را پس از بحران
مالی جهانی سال  2008بهطور قابلتوجهی کاهش مییابد .بر این اساس ،یافتههای ما نشان میدهد که بانکهای
متعارف توانسته است پس از بحران غلبه بر رقابت صکوک باشد.
ابراهیم ( )20182در مقالهای یک مطالعه مقایسهای بین عملکرد مالی بانکداری اسالمی و متعارف در بازه زمانی ۶
ساله با استفاده از مدل رگرسیونی در امارات با روش کمی و با استفاده از نسبتهای مالی گوناگون که عملکرد بانک
را ارزیابی کرده و نشان میدهد که هردوی این بانکها بهخوبی طی دوره موردبررسی عمل کردهاند.
حسن و بشیر )2018(3در مقالهای با عنوان عوامل مؤثر بر سودآوری بانکهای اسالمی به بحث در خصوص تمامی
1

Mimouni

2

Ebrahim

3

Hassan & Bashir
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جنبههای سودآوری در بانکهای اسالمی میپردازند .نتایج مطالعه حاکی از این بود که نسبت سرمایه به دارایی در
بانکهای اسالمی باالتر از بانکهای متعارف است .از سوی دیگر رابطه مثبت و معنیداری میان سودآوری و میزان
سرمایه و رابطه منفی میان وامها و سودآوری وجود دارد .از دیگر نتایج این مطالعه رابطه منفی میان کل داراییها و
سودآوری است که نشان داد بانکهای کوچکتر سودآوری باالتری دارند .بعالوه در دوران شکوفایی اقتصادی،
سودآوری باالتر بود چراکه وامهای اعطایی نیز کارایی باالیی داشتند اما نرخ تورم تأثیری روی سودآوری بانکهای
اسالمی نداشت.
مریه 4و پاندی ( )2018در تحقیقی با عنوان آیا بانکهای اسالمی در بحران اقتصادی اخیر نسبت به بانکهای
متعارف عملکرد بهتری داشتهاند؟ دریافته های این تحقیق با توجه به یافتههای علمی ،نظرهای کارشناسان مالی و
بانکداران به این نتیجه رسیدهاند که بااینکه بانکهای اسالمی هنوز زمان زیادی برای رشد در پیش دارند ،عملکرد
بانکداری اسالمی در برابر بانکداری سنتی در بحران مالی بهتر بوده است.
 -1فرضیات تحقیق:

 -1صکوک بر عملکرد کل صنعت بانکی تاثیر معناداری دارد.
 -2صکوک بر عملکرد بانک های متعارف و اسالمی اثرات مشابهی دارد.
 -3جامعه آماری و نمونهگیری پژوهش :

جامعه آماری در این تحقیق کلیهی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،جامعهی آماری این
پژوهش را تشکیل میدهند .برای انتخاب نمونه از حذف سیستماتیک استفاده میشود ،در این پژوهش بانک هایی
که دارای ویژگیهای زیر میباشند بهعنوان نمونه انتخاب میشوند:
 .1از ابتدای سال  1393تا انتهای  1398در بورس حضورداشته باشند.
 .2بهمنظور قابلمقایسه بودن اطالعات ،سال مالی شرکتها منتهی به  29اسفندماه باشد.
 .3اطالعات موردنیاز در دسترس باشد.
 -4متغیر ها و مدل آزمون فرضیات

ما دراین پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل کریم5میمویی و همکاران(  ) 2019استفاده کرده ایم که در ادامه
آورده شده است.

4

Mareyah,

5

Karim
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 :BPصکوک :نشاندهنده میزان صکوک منتشرشده است.
 :BSمخفف کلیهی متغیرها ی بانک است که عملکرد کل صنعت بانکداری را نمایش میدهد .متغیرهای بانک به شرح
زیر است.
 Capital ratio :CRنسبت سرمایه :سرمایه تقسیمبر کل داراییها.
 Asset quality :LLRبازده داراییها :کل وامهای پرداختنی تقسیمبر کل داراییها.
 Management efficiency :MEراندمان مدیریت :با نسبت هزینه به درآمد اندازهگیری میشود.
 Liquidity risk :LRریسک نقدینگی :با تقسیم داراییها به سرمایهگذاریهای کوتاهمدت اندازهگیری میشود.
 Size :SIZEاندازه شرکت :لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای ثابت شرکت است.
 Overall riskiness :RWATAریسک کلی :این ریسک با تقسیم داراییهای ریسک دار بهکل داراییها
محاسبه میشود.
 :CSمخفف کلیهی متغیرهای عملکرد بانکهای اسالمی است .متغیرها به شرح زیر است.
 Sukuk market development :SMDتوسعه بازار صکوک :با نسبت سرمایهگذاری بازار صکوک به تولید
ناخالص داخلی اندازه میگیریم.
 Market power :LERNERقدرت بازار :با استفاده از شاخص  Lernerاندازهگیری میشود.
 Economic growth :GROWTHرشد اقتصادی :با سرانه رشد واقعی تولید ناخالص داخلی اندازه میگیریم.
 Inflation :INFتورم :درصورتیکه نرخ سود شرکت از نرخ تورم بیشتر باشد  1و در غیر این صورت  0میباشد.
 -5روش تجزیهوتحلیل دادهها

یکی از مهمترین مراحل انجام پژوهش تجزیه وتحلیل دادههای آماری است .بکارگیری روشهای صحیح آماری امکان
ارائه نتایج را موثر میسازد .آمار عبارت است از مجموعهای فنون یا روشهای ریاضی است که برای جمعآوری،
تنظیم ،تجزیه و تحلیل و تفسیر دادههای عددی به کار میرود .چون ارزیابی و تحقیق است برای تحلیل اطالعات
گردآوری شده برای اثبات یا رد فرضیه ها از روش ترکیبی استفاده شد و از آزمون  tجهت آزمون معنی داری مدل
رگرسیون استفاده خواهد شد .نرم افزار آماری مورد استفاده در این پژوهش نرم افزار  Eviewsمیباشد.
 -6یافته ها و نتایج

در این پژوهش مقدار شاخصهای توصیفی متغیرهای تحت بررسی به شکل جدول  1بدستآمده است:
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جدول1آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته ی پژوهش
نماد

تعداد
مشاهدات

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

صکوک

BP

12۶

0.380947

0.375000

0.583333

0.250000

0.0۶0028

عملکرد صنعت بانکداری

BS

12۶

0.77400۶

0.۶383۶3

0.778045

0.090389

0.2474۶0

نسبت سرمایه

CR

12۶

0.58۶795

0.544931

0.915142۶

-1.3۶۶09

۶.3۶101

بازده داراییها

LLR

12۶

0.313755

0.304577

0.۶1۶13۶

0.339995

0.125143

راندمان داراییها

ME

12۶

3.3944۶0

3.332205

4.543295

2.5۶4949

0.395852

ریسک نقدینگی

LR

12۶

0.۶17123

0.۶342۶4

0.77750۶

0.0179۶0

0.219895

RWATA

12۶

23.20815

10.94500

27.81099

3.50845۶

.038۶1374

SIZE

12۶

13.۶5797

13.59005

18.58975

9.880833

1.37959۶

CS

12۶

۶4.354۶8

43.95472

89.۶54721

19.5۶482

0.395۶84

SMD

12۶

51.3۶788

34.97135

42.854۶38

8.35784

0.15۶981

قدرت بازار

LERNER

12۶

۶8.3۶945

40.3۶127

73.879315

24.3۶915

0.1023۶9

رشد اقتصادی

GROWTH

12۶

53.77842

19.۶4571

۶7.45287

7.3۶58۶

0.8۶4351

INF

12۶

18.95734

2۶.15843۶

39.8524۶0

10.3۶498

1.259745

متغیرها

ریسک کلی
اندازه بانک ها
عملکرد بانکهای اسالمی
توسعه بازار صکوک

تورم

جدول  1نشان میدهد نتایج در ستون میانگین نشان میدهد که در شرکتهای موردبررسی ،بهطور متوسط تقریب اا
 %38از صکوک استفاده نموده اند همچنین بانک های مورد بررسی دارای  %31بازده دارایی می باشند و قدرت بازار
بانک های مورد رسیدگی  0/۶8از کل صنعت بانکداری می باشد.
 -7نتایج آزمون مدل پژوهش
نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش به شرح جدول 1میباشد.

مدلپژوهش 1-4
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جدول  :2نتایج تخمین مدل پژوهش

متغیر

نماد

ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره t

احتمال

عملکرد کل

BS

0.088928

1.254077

0.070911

0.0035

نسبت سرمایه

CR

1.890032

2.50443۶

0.754۶74

0.0007

بازده داراییها

LLR

4.7235۶1

۶.205278

0.7۶1217

0.00۶1

راندمان مدیریت

ME

1.24540۶

1.284107

9.۶92۶55

0.0000

ریسک نقدینگی

LR

0.758190

0.11۶043

۶.533۶87

0.0000

اندازه شرکت

SIZE

0.077445

0.42۶591

0.181544

0.0094

ریسک کلی

RWATA

0.۶8700۶

0.8۶۶281

0.793053

0.0080

عملکرد بانکهای اسالمی

CS

0.243823

0.121989

1.998730

0.0000

توسعه بازار صکوک

SMD

0.18985۶

0.489023

0.388235

0.03۶5

قدرت بازار

LERNER

0.۶54825

1.3۶5488

0.3۶5481

0.0125

رشد اقتصادی

GROWTH

0.54813۶

0.9548۶2

0.958۶54

0.0000

تورم

INF

0.253۶584

2.355۶17

0.123458

0.0000

C

13.5020۶

1.44۶337

9.335347

0.0000

ضریب ثابت
ضریب تعین تعدیلشده

0.43041۶

دوربین-واتسون

1.799210

آماره F

72.78825

احتمال (آماره )F

0.000000

فرضیه اول :صکوک بر عملکرد کل صنعت بانکی تاثیر معناداری دارد..
بهمنظور آزمون این فرضیه از نتایج تخمین مدل ارائهشده در جدول ( )4-10بهره گرفتهشده است .نتایج نشان
میدهد که مقدار احتمال (سطح معنیداری)  Fبرابر  0.0000بوده و چون این مقدار کمتر از  0.05است ،فرض صفر
در سطح اطمینان  95درصد رد میشود ،یعنی مدل معنیدار است .مقدار آماره دوربین -واتسون  1.79میباشد که
این مقدار ،عدم وجود خودهمبستگی خطاها را نشان میدهد .نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیلشده نشان میدهد،
تقریباا  %43تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل ،توضیح داده میشوند.
فرضیه دوم :صکوک بر عملکرد بانکهای اسالمی اثرات مشابهی دارد.
در حالت کلی نتایج نشان میدهد که ضریب متغیر عملکرد بانکهای اسالمی0.243823،بوده که نشاندهنده
تأثیر مثبت بر صکوک میباشد که با توجه به مقدار احتمال متغیر عملکرد بانکهای اسالمی  0.000در سطح
اطمینان  %95معنیدار میباشد ،بهعبارتدیگر میتوان گفت که بین عملکرد بانکهای اسالمی و صکوک
رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد .با توجه به موارد فوق میتوان در سطح اطمینان  %95فرضیه دوم پژوهش را
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تأییدشده تلقی نمود این موضوع نشاندهنده این است که بین صکوک و عملکرد بانکهای اسالمی رابطهای
مثبت و معنادار وجود دارد.
 -8نتیجه گیری

ازجمله ویژگیهای پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهشهای مشابه ،میتواند به بازه زمانی در نظر گرفتهشده
اشاره کرد .در این پژوهش سعی شد برای به دست آوردن نتایج دقیقتر،از سالهای بعد از بحران موردبررسی
قرار گیرند .از امتیازات دیگر این تحقیق این است که تالش شد متغیرهای جدیدی مورد آزمون قرار گیرند .
همچنین با توجه به اینکه پژوهشهای پیشین عملکرد بانکهای اسالمی و متعارف را عمدتاا ازلحاظ نظری
موردبررسی قرار میدادند ،در این پژوهش مدلی طراحی شد که در قالب این مدل عملکرد بانکهای اسالمی و
متعارف قبل و بعد از بحران بهصورت دقیق موردسنجش قرار گرفت .نتایج تخمین حاکی از آن است که
بانکهای اسالمی از منظر سودآوری در عملکرد مالی عملکرد مناسبتری را در مقابل رقبای متعارف خود
داشتهاند .چنین عملکردی همراستا با انتظارات نظری درباره بانکهای اسالمی به دلیل تفاوت ماهوی آنها با
بانکهای متعارف میباشد .این عملکرد را میتواند مشوق سایر کشورها در ارائه خدمات مالی اسالمی دانست
حتی اگر هدف کشورهای دیگر از ارائه خدمات مالی اسالمی که بهطور زیربنایی هیچ تمایل و تعهدی به اجرای
اصول اسالمی ندارند ،کسب سود از این طریق باشد .لکن عملکرد بهتر بانکهای اسالمی نیز مشوق دیگری برای
ورود به این عرصه محسوب میشود .بانکهای متعددی از گروه بانکهای متعارف در طول بحران ،به دلیل
درگیری در معامالت پرخطر دچار مشکل شدند .ارقام کمکهای مالی به دالیل مختلف در دسترس نمیباشد .
چهبسا اگر کمکهای مالی به بانکهای متعارف نمیبود ،رقم تغییرات در سودآوری این بانکها متفاوت از مقدار
محاسباتی در این پژوهش میگشت و این نکته میتواند نقاط قوتی برای بانکهای اسالمی محسوب شود .با
توجه به آنکه نقش بانکها در سیستم غیر ربوی ،نقش سرمایهگذاری در بازارهای حقیقی است ،دور از انتظار
نیست که پس از وقوع بحران در بخش حقیقی ،با خسارت و هزینه روبرو شوند و حتی میتواند بهنوعی
نشاندهنده سالمت رفتار در بانکهای اسالمی باشد .لذا ریشه این مسئله را میتواند در ضعف مدیریت ریسک،
پوش نوارهای موجود در نظامهای پشتیبان بانکداری اسالمی و همچنین عدم هماهنگی بانکداری اسالمی با سایر
اجزا در نظام اقتصادی و سایر نظامها نیز دانست .نتایج فوق بهطورکلی با یافتههای پژوهشگرانی همچون محمد
ابوالقاسم ۶و همکاران ( )2015به بررسی حاکمیت شرکتی ،نسبتهای مالی ،ساختار صکوک و رتبه صکوک در
کشور مالزی پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین حاکمیت شرکتی و نسبتهای مالی یا صکوک
اسالمی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین رتبه صکوک در کشور مالزی در بین شرکتهای مالزی از درصد
باالیی برخوردار است؛ و همچنین هیشام 7و همکاران ( )2015در مقالهای به برسی اینکه آیا برای تأمین مالی
6

Mohamed Abulgasem et al

7

Hisham et al
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باید صکوک انتخاب شود یا انتشار اوراق بهادار در بازه زمانی  10ساله پرداخته است .شواهد این پژوهش نشان
میدهد که تأمین مالی از طریق صکوک تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها نسبت به انتشار اوراق بهادار دارد .عصار
( ،)1395انواع اوراق صکوک در بانکدا ری اسالمی ،انواع صکوک را مورد برسی قراردادند و نتایج حاصل از پژوهش
را با توجه به آنچه شرح داده شد اینگونه بیان نمودند :میتوان گفت برنامهریزی و ایجاد بسترهای استفاده از
صکوک به عنوان نوآوری صورت گرفته درزمینه تأمین مالی اسالمی ضروری است .شاهسونی و رحیمیان ()139
بررسی تجربه بانکداری اسالمی در امارات متحده عربی با روش توصیفی تحلیلی ،جایگاه بانکداری اسالمی در
امارات را مطالعه کرده و نشان میدهند بررسی متغیرهای عملکردی نشان میدهد این بانکها ازلحاظ سودآوری
عملیات و مدیریت ریسک ،عملکرد قابل قبولی داشتهاند .از اینرو به مدیران شرکتها پیشنهاد میشود که
به منظور پر کردن جالء حاصل از حذف اوراق قرضه ،ب استفاده از ویژگی های بیع مرابحه و اوراق اجاره اقدام به
طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه و اجاره کرده ،که میتواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه
اسالمی بهمنظور تأمین مالی و ابزار سیاست پولی باشد .پس جهت تأمین مالی شرکتهای خود از تأمین مالی
شرکت های خود از تأمین مالی از طریق صکوک اجاره و مرابحه استفاده کرده و پرتفوی ساختار سرمایه شرکت
خود را بیشتر حول محور اوراق اسالمی متمرکز کنند.
 با گسترش بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی و غیر اسالمی و ارائه الگوهای متعدد از سوی این بانکها
با توجه به فضای جامعه و اقتصاد آنها ،مطالعه و نقد و بررسی آنها بهمنظور بهرهگیری از تجربههای آنها
و همگرایی بانکهای اسالمی در فضای رقابت کنونی اهمیت ویژهای دارد.
 بانک اسالمی دب ی در بخش تخصیص منابع از انواع گوناگون قراردادهای مبادلهای مرابحه ،اجاره ،استصناع،
سلم و قراردادهای مشارکتی مضاربه و مشارکت در کنار قرضالحسنه بهعنوان روش تأمین مالی خیریه
استفاده نمایند.
 نسبت به بررسی جامع و تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری بانکها و مؤسسات مالی اسالمی
اقدام نمایند یا از طریق بررسی و بومیسازی مقررات به این مهم بپردازند.
 تدوین و ابالغ دستورالعمل جامع حسابداری عقود استصناع از طرف بانک مرکزی ایران در راستای
یکسانسازی و قابلیت مقایسه و افزایش اعتماد بر صورتهای مالی بانکهای مختلف کشور ،پیشنهاد
میگردد.
منابع

-

احمدزاده ،مینا ( ،)1384نقش کنترلهای داخلی ،حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام
راهبردی (حاکمیت)شرکتی ،پژوهش حسابداری ،شماره  ،4صص .77-۶3

-

باقر زاده زینب ،)1382( ،بررسی رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت ،دانش
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