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 گذاران در بانكداري بدون ربا: گزاار   محاسبه سود قطعي سپرده
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 پژوهشکده پولي و بانکي

 بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران

 01 میدان آرژانتین، ابتداي بزرگراه آفریقا، روبروي پاركینگ بیهقی، پالكتهران: 

 01841-4494: صندوق پستی  0109494000: كدپستی

irwww.mbri.ac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دیدگاه و نظرات ارائه شده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشكده

 كند.پولی و بانكی را منعكس نمی

    باشود، لویكن   كلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به پژوهشكده پوولی و بوانكی موی

 استفاده از نتایج این مقاله با ذكر منبع بالمانع است.

http://www.mbri.ac.ir/
http://www.mbri.ac.ir/
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 از جلسه نهمين گزارش :ربا بدون بانكداري در گذارانسپرده قطعي سود محاسبه

 اسالمي مالي و بانكداري هايپژوهش نقد هاينشست سلسله

 

  :1حسین میسمیتدوين 

 مقدمه. الف

هواي بانكوداري و موالی اسوالمی،     نشست از سلسله جلسات نقود پوژوه   هشت پس از برگزاري 

نموود.   0941بیست و سه شوهریور مواه    جلسه در تاریخنهمین  پژوهشكده پولی و بانكی اقدام به برگزاري

 هواي در رابطه با موضوع حسوابداري سودرده  هدف از برگزاري این جلسه ایجاد تضارب آراء میان محققان 

 سود پرداخت حسابداري مقوله 1مورد نقد در این جلسه مقالهبانكی در چارچوب بانكداري بدون ربا بود. 

 نشوان  تحقیوق  ایون  هايیافتهدهد. می قرار بررسی مورد اسالمی بانكداري منظر از را كشور بانكی نظام در

حقووق   دار،مودت  گوااري سورمایه  هواي سودرده  قطعوی  سوود  محاسبه موجود روش در كه است آن دهنده

 گردد. گااران و بانک به صورت صحیح رعایت نمیسدرده

نتاج، مهمتورین  شیوه برگزاري جلسه بدین صورت بود كه ابتدا نویسنده اصلی مقاله، آقاي دكتر تقی

هاي تحقیق خود را ارائه نمود و پس از آن ناقدان محترم آقایان دكتر جعفر باباجانی، مرتضی ستاك و یافته

                                                           
 و دانشجوي دكتري رشته اقتصاد، دانشگاه امام صادق )ع(. كارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانكداري، پژوهشكده پولی و بانكی. 1

 افزوده ارزش و مركزي بانک العمل دستور مبناي بر ها بانک دار مدت هاي سدرده قطعی سود محاسبه نحوه تطبیقی بررسی». این مقاله با عنوان: 1

به  حسابرسی و حسابداري تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامهدر شماره چهارم ابراهیمی ... ا نتاج و آیتتقی غالمحسین دكترتوسط آقایان « بانک

 چاپ رسیده است. 
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ها و نظرات خود پرداختند. در ادامه برخی از حاضران در جلسه نیز نكات گ خستوئی به بیان دیدگاههوشن

هاي خود در رابطه با مباحث مطرح شده توسط ارائه دهنده و ناقدان را مطرح نمودند. آنچوه كوه   و دیدگاه

پوژوه  نوو و قابول تام ول      مورد تاكید تمامی ناقدان قرار گرفت این موضوع بود كه ایده ارائه شده در این

اشاره شده و پوس   ،تواند موضوعی براي تحقیقات آینده باشد. در ادامه به چكیده مقاله مورد نقدبوده و می

  شود. نقاط قوت و ضعف اشاره می از آن به

 ب. خالصه 

 اريبانكد منظر از را كشور بانكی نظام در سود پرداخت حسابداري مقوله تا كندمی تالش مقاله این

 و اسوناد  مطالعوه  طریوق  از و توصویفی  روش بوه  توا  كندمی تالش واقع در. دهد قرار بررسی مورد اسالمی

 ابالغی روش با مطابق هابانک پرداختی قطعی سود آیا: »كه دهد پاسخ سوال این به نمونه بانک یک مدارك

 كه است آن دهنده نشان حقیقت این هايیافته. «باشد؟می گاارانسدرده حقوق رعایت متضمن مركزي بانک

 بوا  گوااران سدرده حقوق جابجائی دار،مدت گااريسرمایه هايسدرده قطعی سود محاسبه موجود روش در

 .  گرددمی گاارانسدرده حقوق تضییع به منجر این و داشته وجود گاارانسدرده با بانک و یكدیگر

 قوتج. نقاط 

هوا از منظور   هاي بوانكی و تحلیول آن  ي سدردهحسابدار یعنی كاربردي موضوعی به توجه -0

 را خوود  بیشوتر  زمانی موضوع این تحلیل اهمیت. است پژوه  این قوت نقاط از یكیانطباق با شریعت، 
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نظام بوانكی كشوور توا كنوون نتوانسوته اسوت شویوه صوحیحی بوه منظوور            شود، توجه كه سازدمی نمایان

   انون عملیات بانكی بدون ربا ارائه دهد. حسابداري عقود بانكی در راستاي اجراي بهتر ق

تركیب مباحث سلبی و ایجابی با یكدیگر از دیگر نقاط قوت این پژوه  است. در واقوع   -1

هواي  هواي شویوه فعلوی حسوابداري سودرده     در كنار نقد وضع موجود و شناسوائی كاسوتی   ،در این تحقیق

 شود. صالحی نیز مورد توجه واقع می، شیوه اگااري بر اساس دستورالعمل بانک مركزيسرمایه

هوا نیوز ماننود    هاي بانک اسالمی و اینكوه آن در فعالیت گاارانسدردهنق   مقوله به توجه -9

 باشد. باشند، از نقاط قوت این تحقیق میسهامداران بانک از حقوق مشخصی برخوردار می

در رابطوه بوا    ،گاارانردهكاربرد مباحث نظري در رابطه با حسابداري پرداخت سود به سد -9

 یک بانک خاص، از دیگر نقاط قوت این تحقیق است. 

 د. نقاط ضعف 

هواي  این واقعیت مورد اشاره نویسنده مقاله كه وضع موجوود پرداخوت سوود بوا سودرده      -0

 گواار گااري با تعالیم اسالمی سازگاري ندارد كامال درست و صحیح است. در واقع اینكه به سدردهسرمایه

الحساب شد، موظّفی آن را به بانک ببخشی )صلح كنی( و اگر شود اگر سود قطعی بیشتر از سود علیگفته 

كند(، اساسا فعالیت غیر منطقی و غیر شرعی است. چرا بخشد )صلح میكمتر هم شد بانک آن را به تو می

نیسوت. علیورغم ایون    گااري اگر مجبور نباشد حاضر به بخشیدن سود مازاد به بانک كه مسلّما هیچ سدرده
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هایی است كه باید به آن به طور خواص توجوه   داراي ضعف موضوع، شیوه ارائه شده براي حل این مشكل

 الزم است هم از مشروعیت فقهی برخودار باشد و هم از كارائی عملیاتی. یشود. در واقع الگوي جایگزین

فاده نشوده اسوت. بوه    حسابداري به میزان كافی در تحقیق استرشته  و نظري مبانی علمی -1

 نظریهشد كه اشاره می و تاثیرگاار الزم بود در ابتداي مقاله به این مسئله مهم مناسب و بلكه طور مشخص،

براي اجراي بانكداري بدون ربا مناسب نبوده و الزم است بوه   (Entity Theory) «حسابداري تشخصی »

تووان بیوان داشوت كوه در     توضیح بیشتر میگیري شود. در جهت (Fund Theory) «وجوه نظریه»سمت 

اوليی   مطرح شده است.  سهام صاحبان حقوق پیرامون حسابداري گوناگون هاينظریهادبیات حسابداري، 

 شخصویت  نظریوه رسد در حال حاضر در نظام بانكی كشور رویكورد غالوب اسوت(،    )كه به نظر می نظريه

)سووهامداران و  آن صواحبان  و )بانوک(  فوواعیانت واحود  شخصویت  ،نظریوه  ایوون در. باشود موی  حسوابداري 

 از متموایز  تیهووی   و مسوتقل  تیموجودی  انتفاعی واحد و اندشده تفكیک و متمایز یكدیگر از گااران(سدرده

 نیوز  سورمایه  صواحبان  و طلبكواران بووده و   انتفواعی  واحود  به متعلق نیز هادارائی. دارد آن مالكان یا مالک

 معناي به وجوه ،نظریه این درباشد. می وجوه نظریه، ديدگاهدومی  . هستند هایدارائ این در گاارانسرمایه

 ممكون  گروه این كه گونهبدین .شودمی تحمیل هادارائی بر كه است هاییمحدودیت و هادارائی از گروهی

 بودون  باید شده گااريسرمایه وجوه ، نظریه این براساس. باشد نداشته یا داشته را سود ایجاد امكان است

 همچنین هامحدودیت .باشد شده اعطا جزئی یا كلی تصفیه براي خاصی اختیار اینكه مگر ،بماند باقی تغییر

ایون   مثال كواربردي  .باشدمی نیز( قرارداد یا قانون موجب به) هادارایی بكارگیري براي معین مقاصد شامل

هاي خود را تفكیک كرده و با هور یوک   حساب بانکباشد كه  بدین صورتتواند می ،نظام بانكینظریه در 
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گااري جدا كرده هاي سرمایهالحسنه را از سدردههاي قرضبرخورد مشخصی نماید. به عنوان نمونه، سدرده

 شد. رسد الزم بود در مقاله به این مسئله اشاره میبه نظر مینماید.  و به شیوه مشخصی با آن برخورد

هاي انتفواعی  تفاوت ماهیت حسابداري بانک با سایر شركت الزم بود در مقاله به موضوع -9

ها هر چه براي در سایر شركتشد كه شد. در واقع الزم بود به این مسئله تاكید میبه طور خاص اشاره می

اموا در یوک بانوک، وجووه      ؛ماند، حوق سوهامداران شوركت اسوت    شركت در پایان یک سال مالی باقی می

هوا، تجدیود   گااران است. به عنووان مثوال در سوایر شوركت    ان و هم حق سدردهمانده هم حق سهامدارباقی

بوه  « هوا سوایر درآمود  »هاي شركت( بوا عنووان   ساختمان هاي غیر منقول )مثال افزای  قیمتارزیابی دارائی

گااران است )چرا كه بخ  عمده رسد؛ اما در یک بانک، این درآمد حق سهامداران و سدردهسهامداران می

 پایرد و نه سهامداران(. گااران صورت میده بانک توسط سدردهآور

توان نسبت به آن بی تفواوت  باشد كه نمیتعاریف ارائه شده در مقاله داراي اشكاالتی می -9

و غیره به درستی  ، ارزش افزودهگااريگااران سرمایهبه عنوان مثال تعریف سود، عقود انتفاعی، سدردهبود. 

 هاي اجرائی قانون عملیات بانكی بدون ربا ناسازگار است.نامهعاریف ارائه شده با آئیناند و تتعریف نشده

در این مقاله بیشتر به نقد دستورالعمل بانک مركزي پرداخته شده است. در حالی كه ایون   -1

 )مصوو ب هیئوت   هاي اجرائی آننامهدستورالعمل دقیقا بر اساس متن قانون عملیات بانكی بدون ربا و آئین

هواي قوانونی و   الزم بوود عوالوه بور نقود دسوتورالعمل، بوه ضوعف       تدوین شده است. از ایون رو،   دولت(

 گردید. اي هم اشاره مینامهآئین
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گردید كه نظام حسابداري مناسب مناسب بود كه در مقاله صراحتا به این مسئله اشاره می -6

ي. اگر هم این قصد وجود داشته باشد كه قانون عملیات بانكی بدون ربا حسابداري نقدي است و نه تعه د

 از نظام تعهدي استفاده شود، حتما باید تعدیالت و اصالحاتی در آن واقع شود. 

آل حسابداري الزم است به این مسئله توجه شود كه افوراد  رسد در الگوي ایدهبه نظر می -4

مشاركت داشته باشند. به عنوان تنها در صورتی مشمول سود خواهند شد كه به اندازه زمانی كافی در بانک 

اند محل اشكال به گااري كردهنمونه، پرداخت سود مشاع به افرادي كه تنها چند روز در یک بانک سرمایه

 رسد. نظر می

هایی ایجاد خواهد نموود. از  محاسبه سودهاي آینده امري دشوار است و براي بانک هزینه -8

هوایی  اگر قصد پرداخت وجود داشته باشد بانک با ریسکطرف دیگر، زمانی كه سود قطعی محاسبه شود، 

مواجه خواهد شد. چرا كه ممكن است در آینده میزان سود قطعی محاسبه شده تغییر نماید. در مقاله به این 

 موضوعات توجه نشده است. 

گردید. در واقع بوه  فایده نیز در رابطه با مدل پیشنهادي ارائه می-مناسب بود تحلیل هزینه -4

ها بیشتر از منافع هاي عملیاتی نمودن این مدل چیست و آیا این هزینهشد كه هزینهسوال پاسخ داده می این

 باشد یا خیر.  می

شد در تحقیق به آن اشاره كرد موضوع دریافت ذخایر قانونی یكی از مسائل مهمی كه می -01

ینكه بانک مركوزي بودون اینكوه از    باشد. در واقع به لحاظ شرعی اانداز میالحسنه پسهاي قرضاز سدرده

 باشد. نماید، ظاهرا داراي اشكال میدهندگان اجازه بگیرد، بخشی از منابع را بلوكه میالحسنهقرض



 
 

 
 

11 
 

در دستورالعمل بانک مركزي منابع حاصل از جریمه تاخیر تادیه جزو درآمدهاي مشاع به  -00

 اي نشده است. آید كه در مقاله به آن اشارهحساب می

ماهوه در   01شد كه در مقاله اي در نظر گرفته میهفته 11میانگین باید ل پیشنهادي در مد -01

 نظر گرفته شده است. 

در حالی كه باید بر  ؛الوكاله بر روي سود خالص تعریف شده استدر مدل پینشهادي حق -09

 روي سود ناخالص در نظر گرفته شود. 

 

 


