
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چكيده

گـري وجـوه بـه امـور وكـالتي،       با استقرار نظام عمليات بانكي بدون ربا و تغيير ماهيت عملياتي بانك از واسـطه   

سب سـود منطقـي بـراي آنـان را           ك گذاران و   گذاري وجوه سپرده    گذار، مسئوليت سرمايه    عنوان وكيل سپرده   هبانك ب 

 سود حاصل از مشاركت خود با متقاضيان تـسهيالت بـانكي را پـس از كـسر     ،برعهده دارد و مكلف است طبق قانون      

گـذاران    گذاري و رعايت سهم منابع بانك، بين خود و سپرده           هاي سرمايه   الوكاله، متناسب با مدت و مبالغ سپرده       حق

با ماهيت قـانون  ها چندان مطابقتي  كارگرفته شده توسط بانك  ههاي ب   در صحنه عمل، رويه   كه   حال آن  .تقسيم نمايد 

  .نداردعمليات بانكي بدون ربا 

ولتـي در راسـتاي اجرايـي       هـاي د   دنبال آن بحث خصوصي شدن بانك      ههاي خصوصي و ب    سيس بانك أ ت با ليكن

گـذاران و سـهامداران بانـك جنبـه           ، موضوع تعيين و تسهيم سود واقعي بـين سـپرده            قانون اساسي   44شدن اصل   

  . استنموده تري پيدا  جدي

هـاي   به و پرداخـت سـود قطعـي بـه سـپرده     سـ  مـشكالت و موانـع فـراروي محا   مقاله سعي بر آن استاين  در    

 . گذاري از يك سو و تعيين سود سهم سهامداران از سوي ديگر مورد بررسي قرار گيرد سرمايه

  . بانكداري اسالمي، بانكداري ربوي، سپرده، تسهيالت، سودپرداختي، سود واقعي:كلمات كليدي
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 دمهمق -1
 . بسيار حياتي و كليدي اسـت     ريان امور اقتصادي جوامع   سسات مالي و بانكي در ج     ؤمنقش   امروزه

كـشوري محـسوب      اقتـصاد هـر    به قلب سرمايه و پول    رساندن   شريان اصلي    ها  كه بانك  طوري هب

هاي نظام و ساختار اقتـصادي،        موضوع اسالمي نمودن اجزاء و بخش      ، با پيروزي انقالب   .شوند  مي

 .طور جدي مطرح و اقدامات الزم جهت عملي ساختن آن صورت گرفـت   هاعي و فرهنگي كشور ب    اجتم

نيـز در   تحول سيستم بانكداري كشور در جهت اسالمي نمودن آن و سيـستم ربـوي        ،از جمله و  

هاي اقتصادي در قالـب      ها در فعاليت   در بانكداري بدون ربا، مشاركت بانك     . دستوركار قرار گرفت  

هـا در سيـستم عمليـات        بانك.  جايگزين نرخ بهره در نظام بانكداري سنتي گرديد        عقود اسالمي، 

كننده و گردآورنده منابع نقـدينگي پراكنـده موجـود        هاي جذب  عنوان سازمان  هبانكي بدون ربا، ب   

اي  هاي مولد اقتصادي نقـش ارزنـده   سمت فعاليت كننده مستقيم آن به  در سطح جامعه و هدايت    

 قانون عمليات بانكي بدون ربـا بـا هـدف اسـتقرار نظـام               1362رو در سال   از اين . را برعهده دارند  

منظور تنظيم گردش پول و اعتبار در جهت رشد و  هپولي و اعتباري بر مبناي ضوابط اسالمي و ب        

ربـع قـرن    نزديـك بـه     . درآمـد به مرحله اجـرا      1363 از سال    وسالمت اقتصادي كشور تصويب     

نظر اين قانون محقق نشده     مورددر عمل اهداف    چندان  ه آن است كه     ندده اجراي اين قانون نشان   

  . بوده استهمراهاي از مشكالت  و همواره اجراي آن با پاره

حـسابداران و حـسابرسان قـرار    يكي از عمده مسائلي كه همواره در اين زمينه مـورد توجـه           

سـود قطعـي شـده      ، شناسايي سود واقعـي معـامالت عقـود اسـالمي و متعاقبـاً محاسـبه                 داشته

  . باشد گذاران طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا مي سپرده
    

  لهأبيان ضرورت مس -2
در پي تغيير مالكيـت     و  ها،   ها و سلب اختيار از مالكان و صاحبان سابق آن          با ملي شدن بانك   

ق  بـراي تحقـ  ابـزاري شـدند   هـا    اي كـه بانـك      گونـه  هب. دشها نيز دچار تحول      ها، رسالت آن   بانك

وجـود   طرز فكر هنـوز   باشد، كه كماكان اين      عهده دولت مي  هاي مختلف بر   وظايفي كه در بخش   

هـا بايـد در جهـت رفـع و      ها متعلق به دولت هستند بنابراين منابع آن    تصور كه چون بانك    .دارد

 تـاكنون  كننـد، مين نيازهاي دولت و در راستاي تحقق اهداف اجتماعي و اقتـصادي آن عمـل      أت

حـساسيت الزم در ايـن خـصوص     و را به حاشيه بردهاي منطقي  گونه هها ب آوري بانكموضوع سود 

منـابع مالكانـه و   ( از منابع بانـك    اي  مالحظه شاهد اين امر تخصيص بخش قابل     . وجود نداشته است  

هـاي   كه بررسـي اجمـالي صـورت       در حالي . در قالب تسهيالت تكليفي است    ) هاي عمومي   سپرده
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هاي سيستم بانكي    يي كه تنها بخش كم اهميتي از دارا       گر آن است   بيانر  مالي شبكه بانكي كشو   

  .اند مين شدهأتهاي عمومي   سپردهاز محلمتعلق به دولت بوده و بخش عمده آن 

از سوي ديگر با استقرار نظام عمليات بانكي بـدون ربـا و تغييـر ماهيـت عمليـاتي بانـك از                       

گـذاري    سـرمايه گـذار، مـسئوليت   نوان وكيل سـپرده  ع هگري وجوه به امور وكالتي، بانك ب        واسطه

 ، و كسب سود منطقي براي آنان را برعهده دارد و مكلف اسـت طبـق قـانون             گذاران  وجوه سپرده 

الوكالـه، متناسـب     ن تسهيالت بانكي را پس از كسر حق       سود حاصل از مشاركت خود با متقاضيا      

كار  نسبت مدت و مبلغ به     نابع بانك به  گذاري و رعايت سهم م     هاي سرمايه   با مدت و مبالغ سپرده    

  .دكنگذاران تقسيم  گرفته شده در امور مشاركتي، بين خود و سپرده

هـا چنـدان مطـابقتي بـا      كارگرفته شده توسط بانـك  ههاي ب در صحنه عمل، رويهكه  حال آن 

شـي از   جاي محاسبه سود واقعي نا     بهاي كه     گونه عمليات بانكي بدون ربا نداشته به     ماهيت قانون   

هاي ثابت تعيين شـده از سـوي شـوراي پـول و اعتبـار در                 گذاران، نرخ   مشاركت بانك با سرمايه   

رخ سـود  در اين زمينه مقايسه ن. گيرد هاي مختلف اقتصادي مبناي عمل قرار مي       هريك از بخش  

هـاي اخيـر، بيـانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه               هاي تورم در سال    گذاران با نرخ    پرداختي به سپرده  

 هـا  آنگذاران در اثـر تـورم نبـوده بلكـه       كننده كاهش قدرت خريد سپرده      رداختي نه تنها جبران   سودپ

  .اند همواره با سود منفي يا كاهش ارزش واقعي پول خود مواجه بوده

لتـي در  وهـاي د  دنبـال آن بحـث خـصوصي شـدن بانـك          ههاي خصوصي و ب    سيس بانك أبا ت 

ضـوع تعيـين و تـسهيم سـود واقعـي بـين             ، مو  قـانون اساسـي    44راستاي اجرايي شـدن اصـل       

در ايـن زمينـه سـواالت چنـدي     . كـرد تـري پيـدا        جنبه جدي  ،داران بانك  گذاران و سهام    سپرده

  :باشد شرح زير مطرح مي به

طـور   هبـ  در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا          اسالمي آيا درآمد ناشي از معامالت عقود      -1

  ؟شود واقعي شناسايي مي

  گذاران در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا واقعي است؟ پرداختي به سپردهآيا سود  -2

گـذاران،    هاي حسابداري مورد عمل براي محاسبه سود پرداختي به سپرده           كه رويه  و نهايتاً آن   -3

  ؟تا چه اندازه با استانداردهاي حسابداري مطابقت دارد

 االت مـذكور، مـشكالت و موانـع فـراروي    ؤسگويي به   است تا ضمن پاسخ مقاله سعي شده  در اين   

 داران سو و تعيين سود سـهم سـهام   گذاري از يك    هاي سرمايه   سپرده به و پرداخت سود قطعي به     سمحا

  . از سوي ديگر مورد بررسي قرار گيرد
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  بانكداري اسالمي و ماهيت آن

ر بانكـداري   دكه   دهد  بانكداري اسالمي نشان مي    مقايسه سيستم بانكداري معمول در دنيا و      

عنـوان سـپرده اقـدام بـه          از مردم تحـت    وجوهها با دريافت     داري، بانك   مبتني بر سيستم سرمايه   

ها تحت عناوين مختلـف       اين سپرده . نمايند  آوري وجوه پراكنده موجود در سطح جامعه مي         جمع

بـه ماهيـت   بـا توجـه   . شود  ميدار در اختيار بانك قرار داده و يا مدتانداز   پس،  صورت ديداري  هب

 .)دكنتواند مبلغ سپرده خود را برداشت         كه صاحب سپرده در هر لحظه مي      ( ديداريهاي    سپرده

  داراي دار مـدت هـاي     سپردهكه   ييجا از آن اما  . دشو ها پرداخت نمي    ابت دريافت اين سپرده   باي    بهره

توانـد    نميگذار   د كه سپرده  نكن  اين اطمينان را براي بانك فراهم مي       و   ندهستسررسيد مشخص   

 تعلـق  بهـره هـا    بـه آن ،اردد وجوه خود را از بانك دريافت ،قرارداد مشخص شده در    قبل از زمان  

  هـا    كه در اين نـوع سيـستم بانكـداري درحقيقـت سـپرده       گفتتوان    به اين ترتيب مي   . گيرد  مي

  . شود به بانك قرض داده مي

گذاران از نظر حقـوقي حـق         پردهها، س   در بانكداري ربوي با توجه به ماهيت وام بودن سپرده         

)  حاصل از آنبهرهيعني (دخالت در امور بانك را ندارند و بانك موظف است كه اصل پول و فرع               

بنـابراين حتـي در شـرايطي كـه بانـك دچـار             . گذار بپردازد   را پس از انقضاء مدت وام به سپرده       

 انحـالل بانـك و قبـل از    گذاران بايد در هنگام  ورشكستگي شود پرداخت اصل و فرع پول سپرده       

  .جزو ديون ممتاز است) و فرع آن (قرض زيراداران پرداخت شود   سهام،پرداخت حق

گذاري  گذاران را به متقاضيان امور سرمايه  انك وجوه وام گرفته شده از سپرده      از سوي ديگر ب   

ان مـشتري (بانك در مقابل اخذ وثيقه مطمئن بـه متقاضـيان مربوطـه             . دهد  و غيره تخصيص مي   

 بيش از نـرخ بهـره       ،مسلم است كه اين نرخ    . دكن ء مي  مشخص وام اعطا   بهرهبا تعيين نرخ    ) بانك

داري، وام    در بانكداري سـرمايه   به اين ترتيب    . پردازد  گذاران مي   كه بانك به سپرده    ي است يها وام

  .يستگيرنده مورد توجه ن رف وام از سوي وامصاساس ارزش وثيقه اعطا شده و مورد مبر

  :استشكل زير  قعيت حقوقي بانك ربوي بهمو

  

  

  

  

  

گذاري سپرده  

 
 r1دادن وام به نرخ بهره

 مشتري

 
 r2گرفتن وام با بهره 

 

 بانك ربوي
 

 واسطه وجوه
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  بـه ها،  دليل ماهيت وام بودن سپرده  بانك به برخالف بانكداري ربوي كه     در بانكداري اسالمي    

تنها به فكر درآمد سـاالنه حاصـل    توجهي ندارد و   شود  كه سپرده او صرف آن مي      مكان و موردي  

ود خـ جامعـه   مولد  هاي   توانند در فعاليت    ن مي گذارا ، تمامي سپرده  باشد  خود مي گذاري   از سپرده 

  .شوند كننده سرمايه محسوب  مشاركت داشته و در حقيقت عرضه

 دهـد  مـي گذار بالقوه بوده و بانك را وكيل خود قرار    سرمايه ،گذار  در بانكداري اسالمي سپرده   

گـذاري   مايهاي متقاضـي سـر     ز سوي ديگـر عـده      ا . بالفعل درآورد   صورت سرمايه  تا سپرده او را به    

 در ايـن  .نـد كن مين مـي أ كه تمام يا بخشي از سرمايه مورد نيـاز خـود را از بانـك تـ             ندوجود دار 

آوري شده و پس از انعقـاد قـرارداد الزم      جمعمشاع  صورت   گذاري به  هاي سرمايه  ، سپرده سيستم

ـ   اقتـصادي هـاي متعـدد   گذاري در زمينه از سوي بانك با متقاضيان مربوطه، براي سرمايه    كـار   هب

 گـذاري  سـرمايه هاي  هايي كه از محل سپرده  گذاري  بنابراين سود ناشي از سرمايه    . شود  گرفته مي 

ل سـود ناشـي از   محـ بانك از  . شود  گذاران محسوب مي    شوند درآمد مشاع سپرده     مين مالي مي  أت

دت  مـ  نـسبت مبلـغ و       و سپس درآمدهاي مشاع را بـه       الوكاله خود را كسر    ها، حق  گذاري  سرمايه

  .دكن گذاران تقسيم مي سپرده بين سپرده

گـذاري   هاي سـرمايه    اولويت با منابع از محل سپرده      ، در قانون عمليات بانكي بدون ربا      چهگر

هـاي   مين پـروژه  أنابع خود در تـ    متواند از   اما بانك نيز مي    ،تسها گذاري مين مالي سرمايه  أبراي ت 

دادن الحسنه مجـاز بـه        قرض هاي   سپرده ردبانك اسالمي تنها در مو     .دكنگذاري استفاده     سرمايه

واسطه وجوه باشد بلكـه  ،  همانند بانك ربويتواند ها نمي  و در رابطه با ساير انواع سپرده  است وام

  .گذاري متقاضيان را برعهده دارد هاي سرمايه مين مالي طرحأمسئوليت ت

  :صورت زير نشان داد هتوان ب را مي موقعيت حقوقي بانك اسالمي 

  

  

 
  

  

جاكه بانك ربوي واسطه وجوه اسـت و بـا اعطـاي وام و اعتبـار انجـام                   از آن  ،از نظر مفهومي  

 در  دانـست، )Monetary Institution( سـسه پـولي  ؤرا يـك م  آنتـوان   مـي  لـذا  ،دكنـ  وظيفه مي

نكته . شود محسوب مي )Financial Institution(مين مالي أكه بانك اسالمي يك مؤسسه ت حالي

 داريكـه در بانكـ      در حـالي   .يـست  مشاع ن  معمول، داريگذاري در بانك     سرمايه هاي   سپرده كه ديگر اين 

 ةآيند و معلوم نيست كه كدام واحـد پـولي سـپرد           صورت مشاع درمي   ها به    سپرده ياسالمي تمام 

گذار سپرده  

   عرضه كننده سرمايه

 

 متقاضي

 تقاضا كننده سرمايه

 

ميبانك اسال  

گذار وكيل سپرده  

گذار شريك سرمايه  
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گـذاري شـده و سـود مـشخص آن             سـرمايه  ،اي  گذار در كدام پروژه و در چه منطقه         كدام سپرده 

  .استگيرد مشاع  ها تعلق مي ها و هم سودي كه به آن هم سپرده زيرا يستچ

  : تشكيل شده است سه بخش زيرازبانك اسالمي يك ) منابع( هاي  ورودي ترتيببدين

   الحسنه جاري اي قرضه  سپرده -1

  انداز  الحسنه پس هاي قرض  سپرده -2

  دار گذاري مدت هاي سرمايه سپرده  -3

ارتبـاط  ) 1363 سـال    درعمليـات بـانكي بـدون ربـا         از زمان اجـراي قـانون       (در حال حاضر    

بـاط دائـن و مـديون     ارت،انـداز  الحسنه جاري و پس هاي قرض انك در مورد سپرده بگذار و     سپرده

 نگيرد و بانـك مـسئوليت بازگردانـد         ها تعلق نمي   اي به آن    از پيش تعيين شده   سود   بوده و هيچ  

 كـار گـرفتن    ه بانك در ب   ،دار  گذاري مدت   هاي سرمايه   اما در مورد سپرده   . دگير  ميها را برعهده     اصل آن 

 معـامالت  ،شـرط تمليـك    اجـاره بـه  ، مضاربه،ها را در امور مشاركت    تواند آن   آن وكيل بوده و مي    

  .كار گيرد ه معامالت سلف و جعاله ب، مستقيميگذار  سرمايه، مساقات، مزارعه،اقساطي

 بانك واسطه وجوه معرفي نشده اسـت        ربا،مفاد قانون عمليات بانكداري بدون      يك از    در هيچ 

سـود و   ،  سـرمايه (در انجـام ايـن كـار اگـر بانـك از منـابع خـود                 . كننده مالي اسـت     مينأبلكه ت 

 با  شده،انجام   هاي گذاري سرمايهسود و زيان حاصل از    استفاده كند در    ) الحسنه قرضهاي    سپرده

عنـوان وكيـل    ه بـ كار گيـرد  هرا ب  ارد هاي مدت     سپردهشود ولي اگر فقط       گذاران شريك مي   سپرده

 دشـو اسـتفاده    در يك پروژه خاص      محل هر دو    كه از  در صورتي  .گذاران عمل خواهد كرد     سپرده

هنگام امـضاء قـرارداد بـا        در هر صورت بانك به    . ن خواهد بود  گذارا  هم شريك و هم وكيل سپرده     

  .شود ها محسوب مي شريك آن) مين ماليأمتقاضيان ت(گذاران  سرمايه

مين أها با متقاضيان ت     در سود حاصل از مشاركت بانك       بانك عمدتاً  ، براساس مفاد اين قانون   

يابـد،    مـي  حجـم سـود افـزايش         كـه  در شـرايط تـورمي    باشـد و از ايـن جهـت           ميمالي شريك   

اند از آثـار منفـي تـورم در امـان        ها به وديعه گذارده    اي كه در بانك      سپرده  با تناسبم گذاران  سپرده

 از . نقش واقعي خود را ايفا خواهد كـرد  ،عنوان وكيل  هدر چنين حالتي است كه بانك ب      . د بود خواهن

 ،مين مـالي و توليـد  أهاي كشور و از بين رفتن فاصله بين ت مين سرمايه توسط بانكأ با ت سوي ديگر 

 در بانكـداري ربـوي ابتـدا پـول     كـه  توضـيح آن . قيمت تمام شده محصوالت كاهش خواهـد يافـت     

 مـضافاً . دشـو   صرف تـشكيل سـرمايه مـي   ، از اين پول تزريق شدهي و بخش تزريق) ي سرمايه جا به(

  .شود كنندگان دريافت مي  و از مصرفمت تمام شده محصوالت اضافهقي كه هزينه بهره نيز به اين

توان چنين نتيجه گرفت كه از لحاظ مفهومي، فرق اساسي بانكداري متعـارف             كلي مي طور  هب

المي در اين است كه در سيستم معمول، بانك صرفاً واسطه گردش وجوه اسـت و     با بانكداري اس  
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شـود امـا در بانكـداري اسـالمي ماهيـت             ترين اهرم عمليات بانكي محسوب مـي        نرخ بهره، اصلي  

  .ها، مشاركتي بوده و فعاليت در بخش واقعي اقتصاد مدنظر است فعاليت

  

  )1362قانون (اري بدون ربا  بانكي در چارچوب نظام بانكدعمليات هاي ويژگي

 بخش بسيار وسيعي از عمليات بانكي بـدون         ،در بانكداري اسالمي   با توجه به آنچه بيان شد،     

. دكنـ  ها نقش واسطه و وكيل را ايفـا مـي   تد وجوهي است كه بانك در آن      س و ربا در رابطه با داد    

نتيجه بانـك در اسـتفاده از   شود و در  ها منتقل نمي در اين رابطه حقوقي، مالكيت وجوه به بانك       

هاي  آوري شده را در طرح      ها موظفند وجوه جمع     لذا بانك  . آزادي كامل نخواهد داشت    ،اين وجوه 

 بـه متقاضـيان     يـا براسـاس نـوعي مـشاركت در سـود،          و  گذاري نموده    آور اقتصادي سرمايه    سود

 ،الوكاله بانك  حق سود حاصله يا سهم سود كسب شده را پس از كسر    ، و در نتيجه   سرمايه واگذار 

  تواننـد تحـت    هـا مـي    بانـك ،طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا. دنگردان  ها باز به صاحبان سپرده 

  :ندكنهر يك از عناوين زير اقدام به تجهيز منابع 

  الحسنه هاي قرض سپرده -الف

  جاري -

  انداز پس -

 و دائـن   رابطه،بانك و مشتري، رابطه معمولها مشابه با نظام بانكي   در هر يك از اين سپرده     

هاي معنوي و خدماتي اسـت كـه از    ، بيشتر جنبهاستگذاران     مدنظر سپرده  هنچ  و آ  استمديون  

الحسنه را مـسترد   هاي قرض  اصل سپرده،ها مكلفند عندالمطالبه لذا بانك . كنند  بانك دريافت مي  

   .دگير تعلق نميالحسنه سودي  هاي قرض  سپرده به اين جهتازند و دار

  دار گذاري مدت رده سرمايه سپ-ب

گـذاران بـوده و       بانك وكيـل وجـوه سـپرده       ،گذاري طبق قرارداد   هاي سرمايه   در مورد سپرده  

هاي اقتصادي سودآور ضمن كمك به رشد و         سمت فعاليت  وظف است تا با هدايت اين وجوه به       م

  انتفـاع  ،هـا   ر اين سپرده  د. دكنگذاري    هاي سرمايه   توسعه اقتصادي جامعه، سودي را عايد سپرده      

گذاري در بانـك و دادن وكالـت بـه بانـك در      رو با سپرده گذاران است، از اين  انگيزه اصلي سپرده  

 گـذاري  هـاي سـرمايه   هاي اقتصادي بانك كه از محل سپرده كارگيري آن وجوه، خود را در سود فعاليت  هب

كه منـافع فعاليـت    دي، پس از اين و در پايان دوره فعاليت اقتصا   ندكن گيرد، سهيم مي   صورت مي 

  .  شود گذاران طبق توافق، پرداخت مي مذكور مشخص گرديد سهم سپرده
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 ،شـده  توسط بانـك تـضمين       )گذاران براي اطمينان سپرده  (ها   گذاري كه اصل آن    هاي سرمايه  سپرده

دار  هـاي مـدت     سـپرده . شـوند  كار گرفته مي    و خدماتي براساس عقود اسالمي به      در امور توليدي  

مين مـالي تـسهيالت اعطـايي را تـشكيل      أتـرين بخـش تـ      ترين منابع بانك، مهـم      عنوان عمده  هب

مين منـابع الزم    أ در تـ   قبول سـپرده،   اجرايي   العمل  دستور 13بق ماده   طاي كه     گونه هدهند، ب   مي

. باشـد  گذار مـي    ها، اولويت با منابع سپرده     از سوي بانك  ) امور مشاركتي ( جهت تسهيالت اعطايي  

دار بـر   هـاي مـدت    قانون عمليات بانكي بدون ربا، قرارداد مربوط به سپرده        3استناد تبصره ماده    ب

بايست در عقودي از قبيـل مـشاركت، مـضاربه، معـامالت       موكل مبتني بوده و مي    -رابطه وكيل   

  .گذاري مستقيم مورد استفاده قرار گيرد  سرمايه وسلف، معامالت اقساطي، مزارعه، مساقات، جعاله

تواننـد بـه    هـا نمـي   ، عنوان شده كه بانكالعمل مذكور  دستور 14 ماده   2 تبصره   همچنين در 

عنوان سود اعالم و     هاي را از قبل ب      دار رقم تعيين شده    گذاري مدت   هاي سرمايه   يك از سپرده   هيچ

الحساب بوده و پس از طي دوره مـشاركتي          صورت علي  هيا پرداخت نمايند، بلكه سود پرداختي ب      

  .دشو طور قطعي تسويه مي هب

 تقسيم منافع حاصل از امور مـشاركتي  ، قانون عمليات بانكي بدون ربا   5همچنين طبق ماده    

گـذاري بـا رعايـت سـهم      هاي سـرمايه  اسب با مدت و مبالغ سپردهتنبراساس قرارداد منعقده و م 

. گيـرد  مـي ت  كار گرفته شده در اين عمليات، صـور        همنابع به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه ب         

گذاران براساس مدت و      سپرده) منافع( سهم   قبول سپرده نيز   اجرايي   العمل   دستور 15طبق ماده   

 .مبلغ سپرده هر يك بين آنان تقسيم و پس از كسر حـق الوكالـه بانـك پرداخـت خواهـد شـد                      

 16 گـذاري طبـق مـاده    هـاي سـرمايه   كارگيري سپرده  هبالوكاله بانك بابت    حداقل و حداكثر حق   

ها   مزبور، بانكدستورالعمل 20ماده  . شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد       ، توسط ستورالعملد

گذاران در پايان شهريور و اسـفند هـر        منظور تعيين سهم منافع سپرده     هرا ملزم ساخته است تا ب     

  .سال منافع حاصل از عمليات خود را تعيين نمايند

 بلندمـدت  گذاري هاي سرمايه  منافع سپرده…"ست؛  عنوان گرديده ا  21كه در ماده      اين مضافاً

صـورت   طور قطعي و در غير اين      هها مصادف با پايان شهريور و اسفند باشد ب         سيد آن ركه سر  در صورتي 

 از تعيـين    الحـساب مزبـور، پـس      هـاي علـي    تكليف پرداخت . الحساب پرداخت خواهد شد    طور علي  هب

  ."اهد گرديد تعيين خو20شرح ماده  هگذار ب منافع سپرده

، عـالوه   )تسهيالت اعطايي  ("12"مين مالي امور موضوع ماده      أها در ت   ، بانك طبق مفاد قانون  

 ،اسـتفاده كننـد   استفاده از منابع مالكانه خود نيـز  نددار، مجاز  گذاري مدت   هاي سرمايه  بر سپرده 

وليت بانـك   از سوي ديگر بـا توجـه بـه مـسئ          . گذاري است   هاي سرمايه     هر چند اولويت با سپرده    
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  الوكالـه بانـك     ز عمليات بانك بايد پس از كسر حـق        گذاران، منافع حاصل ا     عنوان وكيل سپرده   هب

  .گذاران براساس مدت و مبلغ هر يك تقسيم شود به نسبت سهم آنان بين بانك و سپرده

هاي كشور بيانگر اين امر اسـت كـه تقـسيم            هاي جاري مورد عمل در بانك      اما بررسي روش  

گذار و منابع بانك صـورت       ، به نسبت منابع سپرده    )تخصيص منابع (اشي از عمليات بانك     منافع ن 

ي موضـوع . ندكن الحساب مي  ها براي رفع اين مشكل اقدام به پرداخت سود علي          گيرد و بانك    نمي

 د پـس از قطعـي شـدن سـود بايـ     اسـت اينكـه  الحساب مطرح  كه در رابطه با پرداخت سود علي     

در . گذار لحاظ شود     مبني بر تسهيم سود به نسبت منابع بانك و سپرده          ،نضوابط مندرج در قانو   

مدت و بلندمدت، ماهيانه رقم سـود براسـاس      هاي كوتاه    سود به سپرده  حال حاضر براي پرداخت     

حـساب   كاران داخلـي بـه  مبلغ و مـدت سـپرده  توسـط شـعب بانـك محاسـبه و از محـل بـده              

ه ن سال، مانده حساب بدهكاران داخلي كليـه شـعب در ادار           در پايا . يابد گذاران انتقال مي    سپرده

حـساب مـذكور در دفـاتر       . شود حساب سود پرداختي منظور مي     امور مالي تجميع و مانده آن به      

  .دشو  در حساب سود و زيان بانك ارائه ميبانك ماهيت هزينه داشته و نهايتاً

اعطـاي وام و اعتبـار      "ها را    ف بانك  قانون عمليات بانكي بدون ربا، يكي از وظاي        2 ماده   9بند  

ه است كـه ايـن مـسئوليت بايـد در چـارچوب             كرد بيان   "طبق قانون و مقررات   ) بهره( بدون ربا 

عقودي كـه   . صورت گيرد)تسهيالت اعطايي بانكي (مقررات و مندرجات فصل سوم همين قانون        

بـانكي كـشور مـورد    در حال حاضر و در چارچوب قانون عمليات بانكداري بدون ربا در سيـستم          

هـا در    اجرايـي آن لنامـه و دسـتورالعم   شان و نيز با توجه به آئين       باشد، براساس ماهيت   عمل مي 

  :هستندبندي كلي به دو گروه مشاركتي و غيرمشاركتي قابل تفكيك  يك تقسيم

  عقود مشاركتي -1

  در چـارچوب مـشاركت در سـود و زيـان          براسـاس آن      عقودي هـستند كـه     عقود مشاركتي 

 Profit & Loss) Sharing(  تمام يا بخشي از سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتـصادي )  ،توليـدي

 و در نهايـت سـود حاصـل از ايـن نـوع فعاليـت                شود  مين مي أ بانك ت  ، توسط )تجاري و خدماتي  

. شـود  هاي مورد توافق، بين طرفين تقـسيم مـي         اقتصادي طبق قرارداد منعقده و براساس نسبت      

ــته از ع ــن دس ــدني،   اي ــشاركت م ــضاربه، م ــود م ــامل عق ــود ش ــلف، ق ــوقي و س ــشاركت حق م

طبق مفاد قـانون  عقود از اين يك   هرهاي باشندكه در زير ويژگي   هاي مستقيم مي   گذاري سرمايه

  . شود طور مختصر ارائه مي به
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  مضاربه  -

ه اربه قـراردادي اسـت كـ      نامه قانون عمليات بـانكي بـدون ربـا، مـض            آيين 36موجب ماده    به

كـه طـرف ديگـر        با قيد اين   .دشو  مي  مين سرمايه أدار ت   عهده) مالك(موجب آن يكي از طرفين       به

  .در سود حاصله شريك شوندطرفين با آن تجارت كرده و ) عامل(

 كـه سـود مـورد انتظـار آن در           توان نتيجه گرفت مضاربه جزء عقودي است        طبق تعريف مي  

چه كه در عمـل در مـضاربه اعطـايي        آن ليكن .استه  مدت قرارداد قابل شناسايي و محاسب      پايان

تر مطابقت شكلي با اين عقـد دارد تـا مطابقـت مـاهوي، زيـرا            ششود بي   ها انجام مي   توسط بانك 

هنگام فروش كاال، از تفاوت بين قيمت خريد         هكه سود مضاربه در پايان مدت قرارداد و ب         جاي اين  هب

د، بانك مركزي براسـاس مـصوبات شـوراي         شوص   و سهم سود بانك مشخ     مت فروش محاسبه  و قي 

يابد براسـاس     ها در آينده تحقق مي     پول و اعتبار، حداقل سود مورد انتظار تسهيالتي را كه سود آن           

  . مورد ترديد است،د كه از اين جهت واقعي بودن سودكن درصد در سال تعيين مي

  مشاركت مدني -

بـار در نظـام بانكـداري     راي نخـستين حقوقي است كه بسيس أمشاركت مدني در واقع يك ت 

نامه قانون عمليـات بـانكي بـدون          آئين 19و18اساس مواد   بر .شدرفته  گكار   هبدون ربا در ايران ب    

الشركه نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي يا        ست از درآميختن سهم    ا كت مدني عبارت  مشار"ربا  

ي فعاليـت توليـدي، بازرگـاني و         كـه بـرا    "منظور انتفاع قـرارداد    نحو مشاع و به    هحقوقي متعدد ب  

 سـود   اين نوع تسهيالت با توجه به تعريف آن، مشاركتي بوده و قاعدتاً           . گيرد  خدماتي صورت مي  

البتـه بايـد عنـوان    . مدت قرارداد قابل شناسايي خواهد بـود    اين دسته معامالت در پايان     ناشي از 

 يستنسهيالت مشاركت مدني     معرف سود قطعي ت    ،قرارداد كه سود شناسايي شده در پايان        كرد

  .شود زيرا مبلغ اين سود براساس نرخ ثابت و نه قيمت بازار فروش موضوع مشاركت، تعيين مي

  معامالت سلف -

  ."پيش خريد نقدي محصوالت توليدي به قيمتي معين" : از استموضوع معامله سلف عبارت

 كاال در بازار، سود بـه نـرخ      هاي شرايط روز بازار و قيمت     در معامالت سلف نيز بدون توجه به      

  . گردد حساب درآمدهاي بانك منظور مي يين شده در قرارداد، محاسبه و بهتع

  مشاركت حقوقي -

هـاي مختلـف    منظور ايجاد تسهيالت الزم براي گسترش فعاليـت بخـش      هتوانند ب   ها مي  بانك

 .كننـد مين  أصـورت مـشاع تـ      ههاي مربوطه را ب    توليدي، بازرگاني و خدماتي، سرمايه مورد نياز شركت       

مين أسـت از تـ   امشاركت حقوقي عبارت "نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا        يني آ 23طبق ماده   

  ."هاي سهامي موجود هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت قسمتي از سرمايه شركت
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  . استناسايي ها قابل محاسبه و ش نمله تسهيالتي است كه سود واقعي آمشاركت حقوقي از ج

  گذاري مستقيم  سرمايه -

  سود واقعي قابـل شناسـايي   ،در مورد اين نوع تسهيالت نيز همانند تسهيالت مشاركت حقوقي         

  . استو محاسبه 

 سـت  اگذاري مستقيم عبارت سرمايه"نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا       يني آ 28براساس ماده   

  ."ها هاي عمراني انتفاعي توسط بانك ليدي و طرحهاي تو مين سرمايه الزم جهت اجراي طرحأاز ت

  مشاركتيعقود غير -2

در ايـن عقـود نيـز مـشابه     .  جنبه تجاري دارندمشاركتي عقودي هستند كه ماهيتاً    عقود غير 

ايه مورد نياز يك فعاليـت اقتـصادي        رمعقود مشاركتي و طبق قرارداد، بانك تمام يا بخشي از س          

انجام د با اين تفاوت كه بعد از انعقاد قرارداد و قبل از             كن مين مي أرا ت ) توليدي، تجاري، خدماتي  (

بـر   MarkUp فعاليت اقتصادي، بازده ناشي از فعاليت طبق توافق طرفين، تحت عنوان سود متعـارف يـا              

. دهـد  قيمت تمام شده مورد معامله افزوده شده و در واقع بخشي از قيمت فروش را تشكيل مـي        

  :استموارد زير اين دسته از عقود شامل 

  فروش اقساطي   -

درخواست و تعهد مشتري اقدام بـه خريـد امـوال مـورد              به ها بنا   بانك ،در اين نوع تسهيالت   

ـ  امـوال خريـداري شـده را       ده و سپس  كردرخواست آنان    مـشتري واگـذار    صـورت اقـساط بـه    ه ب

و امور خـدماتي  ) صنعتي، معدني، كشاورزي  ( كاربرد اين نوع تسهيالت در امور توليدي      . دنكن مي

سود مورد انتظار قرارداد در زمان انعقاد آن قابـل شناسـايي            ،  در تسهيالت فروش اقساطي   . است

هاي فروش اموال بلكه براسـاس نـرخ سـود ثابـت شناسـايي               است اما سود آن نه براساس قيمت      

 سـود  ،مدت سپري شـده تناسب  ازپرداخت تسهيالت فروش اقساطي به و در طول دوره ب شود  مي

هـاي   درآمد فروش اقـساطي در حـساب درآمـد سـال    . يابد حساب سود و زيان بانك انتقال مي      به

حـساب درآمـد بانـك     ل و سود حاصله به    ، اين حساب تعدي   آينده ثبت و به نسبت اقساط وصولي      

  .شود منظور مي

  تمليك اجاره به شرط -

ـ      نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانـك        آيينطبق   نـوان مـوجر بـا هـدف        ع ههـا مجازنـد ب

انجـام معـامالت اجـاره       ي، صنعت و معـدن و مـسكن، اقـدام بـه           گسترش امور خدماتي، كشاورز   

 نقول  اموال منقول و غيرم    ، طبق درخواست مشتري   ،در اين نوع معامالت    .شرط تمليك نمايند   به

  .گيرد قرار مي شرط تمليك در اختيار متقاضي صورت اجاره به هخريداري و ب
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 در آن شـرط  اي است كـه  شرط تمليك عقد اجاره نامه مزبور، اجاره به   آيين 57ه  ماداساس  بر

شرايط مندرج در قرارداد، عين مـستاجره    مدت اجاره و در صورت عمل به       شود، مستاجر در پايان   

  .دشورا مالك 

ربوي است و سود مـورد انتظـار آن در زمـان انعقـاد         غير شرط تمليك ذاتاً   همعامالت اجاره ب  

 اعمال نرخ ثابت سـود      در اين خصوص،  عمل  مورد  رويه  كه   در حالي . د قابل شناسايي است   قراردا

 سود مورد انتظار براسـاس نـرخ ثـابتي بـه     ،االجاره كه در محاسبه مبلغ مال  به اين نحو   ،باشد مي

هـاي آينـده     شود و در زمان واگذاري اموال به مستاجر سود سـال            قيمت تمام شده آن اضافه مي     

، سـود شناسـايي شـده       )هركدام كـه زودتـر باشـد      ( يا سررسيد    در پايان سال  . شود مي شناسايي

  .شود حساب درآمد بانك منظور مي  تعديل و به ازاي اقساط وصولي بهميزان اقساط سررسيد شده، به

  جعاله -

 توانند جهـت گـسترش امـور توليـدي،          ها مي  جعاله از جمله تسهيالت كوتاه مدتي است كه بانك        

ـ  "عامل"عنوان   ه خدماتي با تنظيم قرارداد ب     بازرگاني و   اعطـا  "جاعـل "عنـوان   ه يا عنداالقتـضاء ب

ها بايـد عـالوه بـر پوشـش      جعل دريافتي توسط بانك" دستورالعمل اجرايي   8طبق ماده   . نمايند

  ". سود معيني براي بانك باشدشاملهاي انجام شده مربوط،  هزينه

 شناسـايي و در درآمـد    در زمان انعقاد قرارداد،در اين تسهيالت نيز سود كل دوره تسهيالت    

عنوان درآمد سال جاري در صـورت   هشود و سود دوره سپري شده ب    هاي آينده نگهداري مي    سال

  .شود سود و زيان عمل مي

 سود تسهيالت در تاريخ انعقاد قرارداد و اعطاي وام به ازاي مبلغ             ،در هريك از سه عقد اخير     

  و در  شـده  نرخ ثابت محاسـبه و بـه اصـل مبلـغ تـسهيالت اضـافه                 تسهيالت اعطايي و براساس   

شناسايي و به حساب درآمد بانك      عقود  ، سود   مدت سپري شده   نسبت به   سررسيد يا پايان سال   

  .شود منظور مي

  

   در سيستم بانكي كشورمشكالت فراروي محاسبه سود واقعي

ار گـذ  مي، بانك وكيل سـرمايه ، در نظام بانكداري اسال  شدگونه كه در مطالب قبل بيان        همان

الوكالـه   حـق گذاري نموده و پـس از كـسر         نفع موكل خود سرمايه    باشد و الزم است تا به       خود مي 

هـاي    بانـك  كه تمامي  حال آن . گذار بازگرداند   خويش، سود دريافتي از محل تسهيالت را به سرمايه        

نـد، لـيكن    كن ريافـت مـي   الحـساب د    تجاري كشور، سود ناشي از معامالت را در قالب سود علـي           
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 محاســبه و پرداخــت ســود واقعــي صــورت نگرفتــه بلكــه ســود روي، پــيشدليــل مــشكالت  هبــ

  .شود عنوان سود قطعي اعالم مي هالحساب پرداختي، از سوي بانك مركزي ب علي

هـاي مـالي و حـسابداري تجهيـز و            هـا و رويـه       تا با توجه به ويژگي     شددر اين بخش سعي      

و با عنايت به الگوي بانكداري بدون ربا، موانع     ) پرده و اعطاي تسهيالت   جذب س (تخصيص منابع   

ــه    و مــشكالت موجــود در شناســايي ســود واقعــي معــامالت و پرداخــت ســود قطعــي شــده ب

   .دشوارائه  شناسايي و گذاران سپرده

  هاي حسابداري مورد عمل مشكالت ناشي از رويه -

ليات و رويدادهاي مالي در حسابداري كنـوني  مبناي شناسايي و ثبت آثار مالي معامالت، عم       

 هـا شناسـايي   سسات انتفاعي مبناي تعهدي است؛ بدين معني كه آثار معامالت در زمـان وقـوع آن               ؤم

نظـران حـسابداري     صاحب. نظر از آنكه با پرداخت يا دريافت وجه نقد همراه باشد           شود، صرف   مي

هـا و سـرمايه و     ها، بدهي  يياتي را درباره دارا   اند كه بكارگيري مبناي تعهدي، اطالع       بر اين عقيده  

كند كه وضعيت مالي يك واحـد انتفـاعي را در مقايـسه بـا ارائـه                 اجزاي متشكله سود فراهم مي    

  . دهد هاي مختلف، بهتر نشان مي هاي نقدي دوره ها و پرداخت اطالعات مربوط به دريافت

ي از يكـ ردن درآمـد و هزينـه   در چارچوب استانداردهاي حسابداري، مفهوم تعهدي عمل كـ     

  :موجب اين مفهوم به. هاي مالي شناخته شده است مفاهيم بنيادي و زيربنايي تهيه صورت

 بلكـه همزمـان بـا تحـصيل     ، شناخت درآمد و هزينه نه براساس دريافت و پرداخـت وجـه         -الف

  .گيرد درآمد و يا وقوع هزينه صورت مي

هـا  د و يا فرض كـردن ارتبـاط ميـان آن   شونه محرز كه ارتباط ميان درآمد و هزي       در صورتي  -ب

  .گيرد ها تطابق صورت ميقابل توجيه باشد ميان آن

  .دشو حساب سود و زيان دوره مربوطه منظور مي  درآمد و هزينه به-ج

ها نيـز ماننـد سـاير     در اين راستا مبناي نقدي، جايگزيني براي مبناي تعهدي نيست و بانك          

  .ناي تعهدي را در معامالت بانكي خود بكار برندسسات انتفاعي بايد مبؤم

معـامالت بـانكي در قالـب عقـود         هاي مورد عمل در ثبـت و شناسـايي درآمـد              بررسي شيوه 

المللي مـشخص      در سيستم بانكداري كشور و مقايسه آن با استاندارهاي حسابداري بين           اسالمي

اي حسابداري مورد عمـل در       كه يكي از مشكالت اساسي براي محاسبه سود قطعي، مبن          ندك مي

  .هاست بانك

صورت تعهـدي     به  ً  كال ي بانك ها هاي موجود، هزينه   لحاظ قانوني و مطابق با دستورالعمل      به 

هرچند كه بانـك مركـزي   . داردن وجود   رويه واحدي شوند اما در ارتباط با درآمدها،         شناسايي مي 

د شناسايي درآمد عقود اسـالمي،       در مور  27/4/1384 مورخ   772/طي بخشنامه شماره مب   . ا.ا.ج
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دليل اشاره بـه     هسسات مالي عنوان داشته است ليكن ب      ؤها و م   روش تعهدي را مبناي عمل بانك     

كليــات روش تعهــدي و وجــود ابهامــات فــراوان در آن و نيــز عــدم وجــود دســتورالعمل واحــد 

ي كشور بنا بـر  سسات مالؤها و م حسابداري عقود اسالمي بر مبناي روش تعهدي، هريك از بانك     

هـاي مـالي خـود        در دفاتر و صورت   خود، به ثبت سود معامالت اسالمي       مقتضيات و استنتاجات    

نامـه   از سوي ديگر با عنايت به اينكه در بخـش      . كنند كه جاي شك و شبهه بسيار دارد        اقدام مي 

مـصوبه  گو جهت رفع ابهامات نحوة اجـراي         عنوان مرجع پاسخ   االشاره، سازمان حسابرسي به     فوق

اعـم از  (معرفي گرديده و اين سازمان نيز شناسـايي و ثبـت روزانـه سـود كليـه عقـود اسـالمي                    

نظر از مـشكالت     رسد صرف   نظر مي    به ده است، كرها تكليف    را به بانك  ) مشاركتي و غيرمشاركتي  

گونه شناسايي و ثبت درآمد معامالت بدون توجه به ماهيت عقود و يـا بـر          اجرايي اين روش، اين   

  .ساس برآوردهاي داخلي هر بانك، خالي از اشكال نباشدا

   سود پرداختي ها در شناسايي سود واقعي معامالت و متعاقباً  بانكموارد باعث شده تااين 

  .ندشوگذاران با مشكل مواجه  به سپرده

شايان ذكر است در ايـن زمينـه، مرجعـي تحـت عنـوان سـازمان حـسابداري و حـسابرسي                  

"AAOIFI" ي  سسات مالي اسـالم   ؤم
 اقـدام بـه تـدوين و انتـشار اسـتانداردهاي حـسابداري و               1

  . ده استكرسسات مالي اسالمي ؤمو ها حسابرسي براي بانك

بـا عنـوان مفـاهيم حـسابداري مـالي بـراي          ايـن سـازمان       2در بيانيه حسابداري مالي شماره      

 قابـل شناسـايي      شناسـايي درآمـد چنانچـه      ": آمـده اسـت    2سسات مالي ؤ و م  هاي اسالمي  بانك

هـا و    كـه بـر ايـن اسـاس بانـك      ".بايد براساس روش تعهدي عمل شـود        باشد، مي ) گيري  اندازه(

  :ندكنترتيب زير شناسايي   بهرا دارد كه درآمد ملزم ميسسات مالي را ؤم

                                                 
 در تأسـيس و از مـارس  1990/المللـي، غيرانتفـاعي و مـستقل اسـت كـه در  فوريـه           يك سـازمان اسـالمي بـين       ١

  :دركشور بحرين كار خود را با اهداف ذيل آغاز كرده است 1991

انداردهاي  توسعه اصول حسابداري، حسابرسي و اخالقي مـرتبط بـا مؤسـسات مـالي اسـالمي منطبـق بـا اسـت              -1

  .المللي و نيز اصول و قوانين شريعت اسالم بين

  سازي اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري در مؤسسات مالي اسالمي   يكسان-2

  . تدوين و انتشار استانداردهاي حسابداري منطبق بر شريعت اسالم در مؤسسات مالي-3

  ل بكارگرفته شده در مؤسسات مذكورجلوگيري از ايجاد تناقص و تضاد بين فتوا و اصو -4

   . نگرش در جهت آموزش و گسترش اين اصول در مؤسسات مالي اسالمي-5
2 Concept of of  Financial Accounting For Islamic Banks and Financial Institutions – 2005-6 Edition 
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تحقق درآمـد  . دشوبايد شناسايي  اين است كه درآمد پس از تحقق      اصل اوليه شناسايي درآمد    -

  :گيرد صورت مي در شرايط زير

اين بدين معنـي اسـت كـه فرآينـد     . ده باشندكربايد حق دريافت درآمد را كسب         ها مي  بانك -1

نقطه كامـل شـدن فرآينـد كـسب درآمـد           .  كامل باشد  بايد كامل و يا تقريباً      كسب درآمد مي  

براي مثال، فرآينـد كـسب درآمـد فـروش       . ممكن است با انواع گوناگون درآمد متفاوت باشد       

شود و فرآيند كسب درآمد جهت منافع كسب شـده         مي صرفاً در زمان تحويل كاال كامل       كاال

هـاي بانـك، بـا گذشـت زمـان تكميـل        بابت اجاره دادن به ساير افراد در اسـتفاده از دارايـي    

  .شود مي

  .بايد توسط طرف قرارداد انجام شده باشد تعهد پرداخت يك رقم ثابت يا قابل تعيين به بانك مي -2

 وصول  ً يا قبال آن اطمينان نسبي وجود داشتهبايد معلوم و نسبت به وصول       ميزان درآمد مي   -3

 درآمد را در دوره كسب شده شناسايي و در          ،ها عالوه الزم است كه تمامي بانك      به. ده باشد ش

  .هاي مالي بانك منظور نمايند صورت

 ،اسـت شـده    الزم دانسته    AAOIFI صادره توسط    FAS4 و   FAS3  استانداردهاي كه در طور همان

هـاي اسـالمي از       سهم سود بانك   ،يابند   كه بيش از يك دوره مالي ادامه مي        يدر مورد قراردادهاي  

بايد حداكثر  مي )گيرد صورت ميآن دليل تسويه حساب بخشي از مبلغ يا تمامي      هكه ب (درآمدها  

  .تا ميزان كسب درآمد براي هر دوره مالي شناسايي شود

هاي اسـالمي در مـورد عقـود مختلـف           آمد طبق استانداردهاي جاري بانك    روش شناخت در  

  :باشد شرح زير مي هب

 درمـورد   AAOIFI صادر شـده توسـط       FSA4طبق استاندارد   : (Murabaha)فروش اقساطي    -1

مفـاد  گيري بوده و در شروع قرارداد براساس          كه درآمد قابل اندازه    عقد فروش اقساطي، زماني   

نسبت زمان در طول دوره قرارداد با توجه به اصـل مبلـغ معـوق     درآمد بهد، شو آن تعيين مي 

بايـد در     و تا زمان كامل شدن فروش، دارايـي جـزء امـوال بانـك بـوده و مـي                   شدهشناسايي  

ده و يـا  شكه درآمد يك قرارداد براساس مفاد آن تعيين ن   در مواردي . ترازنامه نشان داده شود   

  .شود يابد، شناسايي مي كه تحقق مي ير زمان درآمد د،گيري نيست قابل اندازه

، سـهم   AAOIFI صادر شده توسط     FSA4بر طبق استاندارد    : (Musharaka) مشاركت مدني  -2

در زمـان پرداخـت بـه شـريك و يـا       ) نقديصورت نقدي يا غير    هب(بانك در سرمايه مشاركت     

در مـورد   . اسـت يي  شناسـا قابـل   شود،    كه برطبق قرارداد، آماده پرداخت به شريك مي        نيزما

 زيـان قـرارداد مـشاركت    سال است، سهم بانك در سـود و  ها كمتر از يك قراردادهايي كه مدت آن   

سال، سهم سـود در زمـان    براي قراردادهايي با بيش از يك  . شود  در زمان تحقق شناسايي مي    
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سـهم  ها از    هاي هر دوره از طريق كسر نمودن آن زيان         سهم زيان . شود   شناسايي مي  "اعالم"

 .باشد ده و بر مبناي نسبت سرمايه ميشسرمايه مشاركت شناسايي 

، سـهم بانـك از      AAOIFI  صادر شده توسط   FSA3 استاندارد   بقبر ط : (Mudaraba)مضاربه   -3

كـه بـر     زمان پرداخت به شريك و يـا زمـاني  در) نقديصورت نقدي يا غير هب(سرمايه مضاربه  

در مورد قراردادهايي كـه  . استشناسايي قابل شود  طبق قرارداد آماده پرداخت به شريك مي   

مان تحقـق   سهم بانك در سود و زيان قرارداد مضاربه در ز،سال است ر از يكتها كم  مدت آن 

 شناسـايي » اعـالم «سال، سهم سود در زمان  براي قراردادهايي با بيش از يك. شود شناسايي مي 

هـا از سـهم سـرمايه مـضاربه      آن زيان هاي هر دوره از طريق كسر نمودن         سهم زيان . شود  مي

 .باشد  و بر مبناي نسبت سرمايه ميشناساييقابل 

امـا  . اند در اين زمينه مسكوت AAOIFIاستانداردهاي صادره توسط ): قرارداد خدمات(جعاله   -4

الزحمـه    حـق  ،چنانچه آن زمان در طـول سـال مـالي باشـد           ،  طبق اصول متداول حسابداري   

سـال باشـد،      اگر قرارداد بيش از يك      و مام كامل قرارداد  نك در زمان ات   كارگزار پرداختي به با   

  .شود الزحمه به نسبت زمان شناسايي مي حق

 صـادر  FSA8طبق استاندارد شـماره   :(Ijarah Muntahi Bittamleek)شرط تمليك  اجاره به -5

ول  و مـستاجر قبـ  ن قراردادهـايي بانـك تعهـد    در هنگام ورود به چني   ،AAOIFIشده توسط   

كـه مالكيـت    ييجـا  از آن. كند كه تملك دارايي را پـس از انجـام پرداخـت منتقـل سـازد         مي

پرداخـت تمـامي     (شود ا تنها پس از انجام كامل تعهدات مالي به مستاجر منتقل مي           ه دارايي

بايـد در     الجـاره مـي   ا  ل بنـابراين مـا    .مانـد   االجاره در اختيار بانك باقي مي       مالكيت مال  ،)مبلغ

 درآمـد . هاي ثابت بانك مـستهلك گـردد        بانك نشان داده شود و مطابق ساير دارايي        ترازنامه

  .دشوبايد در زمان سررسيد اقساط شناسايي   مينيز

  ها گذاري سرمايه -6

ـ   به بهاي تمام شده      ،هاي تابعه  ها در شركت   گذاري سرمايه -6 -1 ه كـسر ذخيـره بـراي كـاهش         و ب

هاي مالي تلفيقـي تهيـه        و صورت  شدهساب گرفته   به ح ) باستثناء كاهش ارزش موقت   (ارزش  

  .دشو مي

 و براي   شدههاي وابسته، به بهاي تمام شده به حساب گرفته           گذاري در شركت   سرمايه -6 -2

هـا در    گـذاري   ايـن سـرمايه   . شـود   كاهش ارزش در صورت لزوم ذخيره در نظر گرفته مي         

  .دشو هاي مالي تلفيقي به روش ارزش ويژه منعكس مي صورت

 به بهـاي تمـام      ،هاي بلندمدت تلقي گردد    گذاري ها اگر جزء سرمايه    گذاري ساير سرمايه  -3-6

. شـود   شده پس از كسر هرگونه كاهش در ارزش غير از كاهش ارزش موقت تعيـين مـي                
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بـه  بايـد     مـي ) جـاري (مـدت    هاي كوتاه  گذاري اگر بازار سرمايه وجود داشته باشد سرمايه      

 ذخيـره كـاهش ارزش براسـاس مجموعـه        كـه   ايـن   مـضافاً  ،ارزش بازار نـشان داده شـود      

  .شود در نظر گرفته مي) پرتفوي(هاي جاري  گذاري سرمايه

  

  هاي نظام بانكداري كشور مشكالت ناشي از نارسايي

هاي ثابت و دسـتوري از سـوي          سود معامالت براساس نرخ     ً درخصوص عقود مشاركتي معموال    -

كـه چـارچوب بانكـداري      د، در حـالي   شو ها منظور مي   با محاسبه و در حسا    .ا.بانك مركزي ج  

 كند كه اصل مشاركت در سود و زيان مبناي كار قرار گرفته و سود حاصـل                 بدون ربا ايجاب مي   

هاي مورد توافـق بـين        نسبت مطابق با  براساس شرايط قرارداد منعقده و       ،از فعاليت اقتصادي  

  .طرفين تقسيم گردد

خـود اختـصاص     تسهيالت سيستم بانكي كـشور را بـه  هميتي ازتسهيالت تكليفي كه سهم با ا  -

هاي بودجه و با هدف تحقق اهـداف        صورت تبصره  هدهد، هر ساله طي بودجه كل كشور، ب         مي

تخـصيص  . شود  ها تعيين مي   ا براي بانك  .ا.هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج        برنامه

ر اعطاي تسهيالت عـادي خـود بـه بخـش     ها را د   چنين تسهيالتي از محل منابع بانك، بانك      

شود و چـه بـسا        كند و در نتيجه حاشيه سود كم مي         ميخصوصي با محدوديت منابع مواجه      

  .باعث حاشيه سود منفي بانك شود

هاي  ها پس از كسر درصدي از سپرده      منابع آزاد بانك  در اين زمينه بايستي عنوان داشت كه          

درصـدكل منـابع ناشـي از     80 تا 70 نقدينگي، در حدود   صورت سپرده قانوني و ذخيره     همردم، ب 

كه بازدهي بانك بابت سپرده قانوني نزد بانك مركـزي تنهـا    دهد در حالي ها را تشكيل مي     سپرده

از سوي ديگر بـا تخـصيص بخـشي از ايـن وجـوه در قالـب اعتبـارات                   . باشد درصد مي  1معادل  

هـا   باشد سـوددهي بانـك   هزينه تجهيز منابع مي تر از    تكليفي با حداقل نرخ سود كه بسيار پايين       

از سـوي  . دشـو هـا   تواند منجر به حاشيه سود منفي براي بانك ثير قرار گرفته و حتي مي    أتتحت  

صورت  به اي  گيرد و مبالغ عمده     موقع صورت نمي   هگونه تسهيالت از سوي دولت ب      ديه اين أديگر ت 

 كـه   با توجه بـه ايـن      شود كه عمالًً    ا منعكس مي  ه هاي مالي بانك   بدهي دولت از اين بابت در صورت      

 اي هـم    باشـند ذخيـره    جزء مطالبات معوق و حتي الوصول مـي       بخش قابل توجهي از اين منابع       

كه مغاير با ماهيت معامالت بر مبناي        عالوه بر اين  له  أ اين مس  .شود  در نظر گرفته نمي   ها   براي آن 

در نتيجـه  ها گشته و   هش قدرت اعتباردهي بانك   باشد باعث كا   قانون عمليات بانكي بدون ربا مي     

  . آورد را نيز در پي ميها  سوددهي بانكمختل شدن 
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هـا در     عدم توانايي بانـك    ،از ديگر مشكالتي كه فراروي تعيين سود واقعي معامالت وجود دارد           -

كـه   عنوان مثال زمـاني    به. باشد هاي مالي و سود ناشي از آن مي         يياري دارا ذگ يم و ارزش  ستق

 الزم است كه نسبت مشاركت بانـك        ،دكن بانك اقدام به اعطاي تسهيالت مشاركت مدني مي       

مالك زيان نيز    د كه اين نسبت در تقسيم سود و       شوو مشتري در سرمايه مشاركت مشخص       

سـود  گذاري و   را قيمتبانك به هر دليلي نتواند فعاليت مزبوركه   اما در صورتي  . گيرد  قرار مي 

 .د، در تعيين سود واقعي آن نيز با مشكل مواجه خواهد بودكنبيني  پيشرا  حاصل از آن

منـابع بانـك و   (مين آن أ بـا توجـه بـه منبـع تـ     ،عدم توانـايي در تفكيـك تـسهيالت اعطـايي      -

 واقعـي سـود حاصـل از تـسهيالت بـين        مانع از تقـسيم  ،)دار گذاري مدت   هاي سرمايه   سپرده

مين منـابع  ألحاظ قانوني در ت هر چند به. گردد ها مي  نگذاران و بانك به نسبت منابع آ        سپرده

جـا   اي كه در اين   لهأباشد، اما مس    گذار مي  الت اعطايي اولويت با منابع سپرده     يالزم جهت تسه  

شـوند و ايـن در     وارد بانك مـي گذاري متناوباً هاي سرمايه شود اين است كه سپرده مطرح مي 

كـه   مشاركت در بانك وجود دارد و با توجـه بـه ايـن   حالي است كه سرمايه از ابتداي قرارداد   

گيرد، ممكن است در طـي دوره بـا نوسـان در             محاسبه سود قطعي در پايان دوره صورت مي       

 .گذاري، نسبت مزبور تغيير يافته باشد هاي سرمايه حجم سپرده

تم گـذاري، وجـود يـك سيـس     هاي سـرمايه   قطعي و تخصيص آن به انواع سپرده      براي محاسبه سود   -

اين سيستم بايد بتواند عمر دقيق منـابع مربـوط بـه مـشتريان و       . استمحاسبات مكانيزه ضروري    

 .دكن را محاسبه و به نسبت مزبور، سود واقعي را بين مشتريان تقسيم ... و هاميزان ماندگاري آن

 وري  بهـره  هاي كـشور ميـزان     ها ضروري است تا بانك     الوكاله بانك   منظور تعيين سود واقعي و حق      به -

 نيز  تفكيك تعيين نمايد   گذاران را به    هاي سرمايه   ي سپرده ور  هاي خود و همچنين بهره      دارايي

 در .اسـت هـاي زمـاني مـشخص     هاي بانك در دوره كه اين امر مستلزم تجديد ارزيابي دارايي     

هـا كـه مـاهيتي       چون شناسايي سود ناشـي از تجديـد ارزيـابي دارايـي            داليلي هم  كه به   حالي

ثير نامطلوب آن بـر سـاختار ترازنامـه بانـك كـه موجـب افـزايش                 أ نيز ت  عملياتي دارند و  غير

ها تمـايلي بـه      د، بانك شو هاي بانك مي    هاي ثابت در مقايسه با مجموع دارايي        نامعقول دارايي 

 .دهند هاي خود نشان نمي تجديد ارزيابي دارايي

  ايـن ديـدگاه در بانكـداري اسـالمي          براساس ،الوكاله د طرح موضوع حق   شگونه كه بيان     همان -

نفـع موكـل خـويش       گـذار بـوده و بايـستي بـه          يـل سـرمايه    است كـه بانـك، وك      مطرح شده 

گيرنـده را   گذاري نموده و پس از كسر حقوق وكالتي خود، سود دريافتي از تـسهيالت    سرمايه

قيـق محاسـبه    صـورت د   هها ب  الوكاله بانك  حال اگر بنا باشد كه حق     . زگرداندگذار با   به سرمايه 

ها وجود داشـته باشـد       عملياتي بانك  هاي غير    بايستي مقررات روشني درخصوص هزينه     ،دشو
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كمتر نشان دادن ميزان واقعي سود و پرداخت سـود كمتـر            ها ممكن است با هدف       زيرا بانك 

هـاي غيرعلميـاتي      هاي غيرعملياتي يا حجم دارايـي      گذاران، اقدام به افزايش هزينه     سپردهبه  

ردهايي ندااسـتا  بايستي  يربطذو يا ساير مراجع     . ا.ا.در اين زمينه بانك مركزي ج     . ايندخود نم 

هـاي ثابـت و حقيقـي         هاي غيرعملياتي، درآمـدهاي غيرعمليـاتي، دارايـي        را در حوزه هزينه   

  .ندكنها تعيين  ها و همچنين نحوه مديريت بانك بانك
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