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  تملیک)گذاري و اجاره به شرط داري تخصیص منابع(مضاربه، سرمایهحساب
 داري اسالمیدر بانک

  
  mtoghyani@gmail.com  استادیار عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان/  مهدي طغیانی

 دانشجوي کارشناسی ارشد اقتصاد اسالمی دانشگاه اصفهان/  امیرعباس آجري آیسک    
    فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزي دانشگاه /  مرجان طاهري صفار

  25/12/1392ـ پذیرش:  8/8/1392دریافت: 

  چكيده
داري متفـاوت  داري ربوي مستلزم گسترش نظام حسـاب داري بدون ربا و بانکهاي تخصیص منابع در بانکتفاوت شیوه

ندارد. هاي متعارف داري بانکهاي کشور تفاوت چندانی با حسابداري موجود در بانکاست. این در حالی است که حساب
گذاري و داري تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها (مضاربه، سرمایههدف از پژوهش حاضر بررسی مشکالت حساب

و » ايخانـه کتـاب «آوري اطالعـات در پـژوهش حاضـر،    داري اسالمی است. روش جمعاجاره به شرط تملیک) در بانک
توصیفی ـ «داري بوده و تجزیه و تحلیل اطالعات نیز با روش از کارشناسان خبرة حساب» نظرخواهی«و » مصاحبۀ عمیق«

گـري  داري و گـزارش دهد که الگوي حسابهاي انجام شده در مطالعۀ حاضر، نشان میانجام شده است. بررسی» تحلیلی
حاکم بر قـانون   گویی به نیازهاي کاربران و الزامات شرعیهاي الزم براي پاسخداري ایران، از قابلیتمالی مرسوم در بانک

گري سود یا زیان مبتنی بر نتـایج واقعـی عملکـرد حاصـل از عقـود      داري حساب و گزارشعملیات بانکی بدون ربا و نگه
  شود.گذاري مستقیم از ماهیت خود میو سرمایه» مضاربه«مشارکتی برخوردار نیست. این روش موجب دور شدن قرارداد 
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  مقدمه
 در که هاییضرورت از و استقرار نظام جمهوري اسالمی در ایران، یکی اسالمی انقالب همزمان با پیروزي

 این تغییر بـا  بود. ربا بدون داريبانک به کشور دارينظام بانک تغییر گرفت، قرار اسالمی نظام کار دستور
 و 1362 سـال  در ربـا  بدون داريبانک قانون تصویب آغاز و با انقالب شوراي توسط هابانک کردن ملّی

زمان تاکنون، قریب  آن داري در ایران شد. ازوارد مرحلۀ جدیدي از بانک 1363اجراي آن از ابتداي سال 
 واقعـاً  بانکی این نظام مواجه بوده که آیاهمواره با این سؤاالت  مدت، تمام این در و شده سه دهه سپري

 آیـا  حقیقت آن همچنان باقی است؟ و شده انجام قبلی نظام در صوري تغییرات فقط یا و است غیرربوي
اسـت؟   اقتصادي برخـوردار  هايسالم وجوه در بخش براي گردش الزم کارایی از بانکی جدید نظام این

  داري اسالمی بهره برد؟نظام بانکتوان از مرحلۀ گذار بانکداري بدون ربا براي تحقق چگونه می
به هر روي، گذشت قریب به سه دهه از اجراي قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران، لزوم ارزیابی 

مسـائل اجـراي    سـازد. از جملـه  را ضـروري مـی  و تحلیل فرایندها و وضعیت گذشته، حال و آینـدة آن 
هاي ماهوي آن با نظام بانکـداري متعـارف و ربـوي اسـت. ایـن      ها و تفاوتداري بدون ربا، ویژگیبانک

داري جدیـد  تفاوت ماهوي، طرّاحی فرایندهاي موجود در عملیات بانکی را متناسب با روح نظـام بانـک  
  سازد.ضروري می

ی سایر کشـورهاي غیراسـالمی حـاکی از    داري اسالمی در جهان اسالم و حترشد و شکوفایی بانک
شناسی مداوم و وجود ظرفیت بالقوه مناسب این دستاورد نظام مالی اسالمی در دنیاي کنونی است. آسیب

  حرکت به سمت رفع مشکالت آن رسالت مجامع علمی و پژوهشگران اقتصاد و مالی اسالمی است.
ران، فراینـدهاي حسـابداري و ثبـت    داري بـدون ربـا در ایـ   از جمله مسائل موجود نظـام بانـک  

دهـد کـه فرآینـدهاي مـذکور     ها نشان میهاي انجام شدة مالی و بانکی در آن است. بررسیفعالیت
مانده و اگرچه در ظاهر تغییراتی داشته، ولی در عمل، تا حد زیادي دست نخورده و بدون تغییر باقی

، 1388شـود (علـوي رضـوي،    عمل می داري متعارفداري در بانککماکان همانند عملیات حساب
کند و از طریق که شخص یا بنگاهی با بانک قرارداد مشارکت منعقد میبراي مثال، زمانی .)145ص

گیرد، الزم است در اسناد مالی الشرکه بانک در قالب تسهیالت مشارکتی در اختیارش قرار میآن سهم
ین وجه، گویـاي فعالیـت مـذکور باشـد و در     اي منعکس شود که به بهترگونهطرفین این رویداد به

نهایت، به حفظ حقوق مالی واقعی طرفین بینجامد. تحقق این امر مستلزم آن است که تمام رویدادها 
داري بنگـاه تسـهیالت   نوعی در اسناد حسابهاي مرتبط با فعالیت موضوع تسهیالت، بهو تراکنش

-مجزّا از سایر فعالیتطور به ا زیان فعالیت مزبور،گیرنده و بانک ثبت شود تا محاسبه و تعیین سود ی
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داري بنگـاه مـذکور   پذیر باشد و سهم بانک از سود حاصل از عملیـات، از دفـاتر حسـاب   ها امکان
هـاي  داري عقـود مشـارکتی در نظـام   عملیات حسـاب تنها نه استخراج گردد. این در حالی است که

شـود، بلکـه عملیـات    داري نمـی جداگانـه نگـه   گري مالی کنونی به صورتداري و گزارشحساب
داري مربوط به موضوع تسهیالت نیز در دفاتر گیرندة تسهیالت به صورت جداگانه ثبـت و  حساب

ایـن  سود یا زیانی در عمل وجود ندارد.  گونهشود. به همین سبب، امکان محاسبۀ هیچگزارش نمی
یک از طرفین گردد. به عبارت دیگر، هیچمیهاي مالی مرتبط موجب نوعی صوري شدن فعالیترویه 

 کنند و صـرفاً الزامات مشارکت واقعی، در سود و زیان عمل نمیبراساس  بانک و تسهیالت گیرنده
  نمایند.داري متعارف در اسناد مالی خود رفتار میهمانند نظام بانک

گري مالی مرتبط بـا  شداري و گزارشناسی و ایجاد تحول اساسی در حوزة حسابروي، آسیببدین
داري بـدون ربـا، از ضـروریات    مبانی قانونی و الزامات شـرعی ناشـی از اجـراي قـانون عملیـات بانـک      

  به اهداف این نظام است.دستیابی  سازي و توفیق در اجراي عملیات بانکی بدون ربا وواقعی
  اما سؤاالتی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ آن است:

  داري اسالمی اشکاالتی دارد؟منابع در بانک داري تخصیصآیا حساب
 هايقابلیت از ایران بدان پایبند است، داريمالی، که نظام بانک گريگزارش و داريحساب الگوي آیا

 ربـا  بـدون  بـانکی  عملیـات  قـانون  بـر  حـاکم  هـاي ضرورت و کاربران نیازهاي به گوییبراي پاسخ الزم
 برخوردار است؟

 سود گريگزارش و حساب دارينگه به قادر کشور داريبانک نظام در مرسوم داريحساب الگوي آیا
 هست؟ مشارکتی عقود از حاصل واقعی زیان یا

  ادبيات نظري تحقيق
به تصویب مجلس شوراي اسالمی و  1362کشور در شهریور ماه سال » عملیات بانکی بدون رباي«قانون 

ها به اجرا گـذارده شـد. محـور    در تمام بانک 1363 سالسپس به تأیید شوراي نگهبان رسید و از ابتداي 
تجهیـز  «فصل دوم این قانون براساس  اصلی این قانون، حذف بهره و عملیات ربوي از نظام بانکی است.

گذاري مدت هاي سرمایهسپرده«یا » هاي قرض الحسنهسپرده«توانند تحت عناوین ها می، بانک»منابع پولی
قـرارداد منعقـد شـده،    براسـاس   را جذب کنند و منافع حاصل از عملیـات خـود را  هاي مردم سپرده» دار

گذاري و رعایت سهم منابع بانک، به نسبت مدت و مبلـغ در  هاي سرمایهمتناسب با مدت و مبالغ سپرده
کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم نمایند. فصل سوم این قانون نیز به مسئلۀ تخصـیص  
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ترین مشخصۀ آن تـأمین نیازهـاي مـالی متقاضـیان از طریـق      پردازد که برجستهها میاز طرف بانکمنابع 
  معامالت و قراردادهاي مجاز شرعی در عین اجتناب از ربا در تمام فرایندهاي مذکور است.

توانند از طریـق قراردادهـاي مشـارکتی شـامل مشـارکت مـدنی،       ها میمفاد این قانون، بانکبراساس 
هاي اقتصـادي نیـاز   اي را که بنگاهکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات، تمام یا بخشی از سرمایهمشار

ترین ویژگی این قراردادها انتظار انتفاعی بودن، متغیر بودن نرخ سـود، اذنـی بـودن    دارند تأمین کنند. مهم
آنهـا   اي، که تحقق انتفاع درهقرارداد و نیاز به نظارت و بررسی است و برخالف ماهیت قراردادهاي مبادل

بوده و طـرفین قـرارداد (بانـک و متقاضـی     » انتظاري«حتمی است، در قراردادهاي مشارکتی، تحقق انتفاع 
بینی خود، سودي داشته باشند، اما در عمل، ممکن است چنین سـودي  تسهیالت) انتظار دارند طبق پیش

توان سهم سود بانک و نـرخ  در ابتداي قرارداد می محقق نگردد. از سوي دیگر، در قراردادهاي مشارکتی،
سود انتظاري را برآورد کرد، اما سود واقعی در پایان قرارداد و مشـخص شـدن نتـایج عملکـرد موضـوع      

شود و به صورت طبیعی، ازموضوعی به موضوع دیگر، متفاوت خواهد بود؛ چنان که مشارکت معلوم می
، صفر و حتی منفی(زیان) باشد. در نتیجه، سود بانک از محل ممکن است براي قرارداد خاصی، نرخ سود

  .)1384شود (موسویان، قراردادهاي مشارکتی، متغیر و در پایان دورة مالی معلوم می
 و اطالعـات  کـردن  خالصه ثبت، بندي،طبقه آوري،جمع فرایند آن در که نظامی است »داريحساب«
 درون نفـع ذي افـراد  تـا  گیـرد می انجام خاص هايالگو و اهشکل در مالی هايصورت ها وگزارش تهیه

کنند. اجراي صحیح  ي خود استفادههاگیريبراي تصمیم اطالعات این از بتوانند سازمان برون یا و سازمان
با تأکید بر عمل واقعی به موضوع قـرارداد، مسـتلزم آن اسـت کـه نـوع      » داري بدون ربابانک«مفاد قانون 

داري تسهیالت گیرنده از چنان قابلیتی برخوردار باشد کـه امکـان   ها و دستگاه حساببانکداري حساب
 اي قابل اتکا و اعتماد فراهم کنـد محاسبه، تعیین و نظارت بر سود و زیان موضوع را براي طرفین به شیوه

  .)1390(باباجانی و شکرخواه،
هـا و مؤسسـات مـالی و    سـی بنگـاه  رداري و حسـاب امروزه براي نظارت بیشتر بر عملیات حسـاب 

در سال گردد. داري تدوین و اعالم میهاي مالی و حسابشاقتصادي، استانداردهاي ایجاد و انتشار گزار
 تشـکیل  »رسیسازمان حساب« رسی بخش عمومیحساب ۀاز تلفیق و ادغام چهار مؤسسدر ایران  1366
 ایـن  قانونی یافـت و  ۀداري پشتوانی حسابارد ملّاستانددر حکم  قانونی سازمان مزبور ۀناماساس شد و

سـازمان  « .داري در ایـران شـناخته شـد   عنوان مرجـع رسـمی تـدوین اسـتانداردهاي حسـاب     سازمان به
داري و توضـیح  المللـی حسـاب  ترجمه استانداردهاي بین ۀهاي قبلی در زمینبا تداوم فعالیت »حسابرسی

 ۀدر نشریات دیگر، اقدامات و مطالعات گونـاگونی در زمینـ  داري چگونگی اجراي استانداردهاي حساب
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 32اي حـاوي ، مجموعـه 1389عمل آورد و سرانجام در سـال  داري کشور بهتدوین استانداردهاي حساب
داري کشـور بـه کلیـات و اجـزاي فراینـد      اگرچه استانداردهاي حسـاب  استاندارد تصویب و منتشر کرد.

داري مبتنی بر عقود در کشـور، هنـوز   د، با این حال، در خصوص بانکپردازاي میداري هر زمینهحساب
  استاندارد خاصی تدوین و ابالغ نشده است.

گـري مـالی، در دنیـا نهادهـایی     داري و گزارشالزم به ذکر است که از لحاظ استانداردسازي حساب
المللـی  ین استانداردهاي بینتدو ۀکمیت«توان به وجود آمده و مشغول فعالیت هستند که از آن جمله، میبه

 34 نموده کهاستاندارد وضع  41تاکنون، مصوباتی در قالب  1975اشاره نمود. این کمیته از  »داريحساب
  ).IASC, 2009( االجراستالزمبراي کشورهاي عضو استاندارد آن 

ی اسالمی در سال براي استاندارد کردن فرایندهاي مال )IDB»(بانک توسعه اسالمی«در جهان اسالم نیز 
رسی، حاکمیتی و اخالقی مربـوط بـه   داري، حسابو با هدف تهیه و تدوین استانداردهاي حساب 1991

المللی اقدام به از اصول شرعی و در نظر گرفتن استانداردهاي بینپیروي  فعالیت نهادهاي مالی اسالمی با
) کرد کـه ایـن نهـاد نیـز     AAOIFI(» رسی نهادهاي مالی اسالمیداري و حسابسازمان حساب«تأسیس 
 رسی براي مؤسسات مالی اسالمی تهیه کرده استاستاندارد حساب 5داري و استاندارد حساب 26تاکنون 

  .)2003بدرالدین، (

  پيشينه تحقيق
داري متعارف، همواره اصالح ساختارهاي نهادي داري اسالمی و بانکبا توجه به تفاوت میان ماهیت بانک

رسـی مؤسسـات   داري و حسابسازمان حساب«داري آن مدنظر بوده است. جمله نظام حساببانک، از 
ها و مؤسسات مالی اسالمی تشـکیل  نیز به همین منظور و براي ایجاد هماهنگی میان بانک» مالی اسالمی

  شده است.
 هـاي متعـددي در زمینـۀ انطبـاق عملیـات     داري پـژوهش پژوهشگران و اندیشمندان مسلمان حساب

اند که عمدتاً بر چگونگی محاسبه و توزیـع سـود   داري با قوانین مطرح در شریعت اسالم انجام دادهبانک
هـا  ترین ایـن پـژوهش  بین بانک و مشتري و همچنین تحمل مخاطره از سوي طرفین متمرکز است. مهم

جلد تنظیم و  5ر) انجام شده و نتایج آن دIDB(»بانک توسعۀ اسالمی«مجموعه تحقیقاتی است که توسط 
شـود. نتیجـۀ ایـن    داري مـی نگـه » مؤسسۀ تحقیق و آموزش اسالمی بانک توسعۀ اسالمی«خانۀ در کتاب

 27شـد کـه در  » رسی مؤسسات مالی اسـالمی داري و حسابسازمان حساب«تحقیقات منجر به تأسیس 
ی کشـورها از جملـه   از استانداردهاي این سازمان در برخپیروي  م در بحرین به ثبت رسید. 1991مارس

۵۶     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

بحرین، اردن، سودان و قطر الزامی اسـت و در مؤسسـه پـولی عربسـتان بـه عنـوان راهنمـا و در هیـأت         
داري از آن ) به عنـوان مبنـاي توسـعه اسـتانداردهاي حسـاب     MASBداري مالزي (استانداردهاي حساب

  AAOIF ).سایت رسمی( شوداستفاده می
بـه یـک الگـوي    دسـتیابی   هـاي متعـددي بـراي   شداري اسـالمی نیـز پـژوه   در حوزة حسـاب 

هاي اقتصادي اسالمی انجام شـده اسـت کـه از جملـه،     گري مالی در محیطداري و گزارشحساب
اشاره نمود که طی چنـدین پـژوهش بـه نتـایج منسـجم و قابـل        ملیاه سلیمانتوان به تحقیقات می

در  شـاهول حمیـد  نامـه دکتـري   گري مالی اسالمی دست یافـت. پایـان  اتکایی درخصوص گزارش
تـدوین شـده،   » داري اسالمینیاز به حساب«با عنوان  2000اسکاتلند، که در سال » داندي«دانشگاه 

  نیز در همین رابطه قابل ذکر است.
و همکاران او  بسام مآلیداري اسالمی، تحقیق گري مالی بانکهاي خاص در حوزة گزارشاز پژوهش

هاي مهم انجام شده توان یکی از پژوهشرا می» هاي اسالمیماعی توسط بانکگري اجتگزارش«با عنوان 
هـاي اسـالمی محسـوب    هاي این مطالعه نشان داد که مقوالت اجتماعی نگرانی عمدة بانکدانست. یافته

هاي اسالمی بـه جلـب اطمینـان    شود و انتشار گزارش هیأت نظارت شرعی نیز حاکی از توجه بانکنمی
(باباجـانی و   بانـک از اصـول اسـالمی اسـت    پیـروي   هاي مالی نسبت بـه کاربران از صورتمشتریان و 
  ).173، ص1391شکرخواه، 

داري اسـالمی صـورت پذیرفتـه کـه     ها و مطالعات زیادي در حوزة بانکدر ایران نیز تاکنون پژوهش
ر مبانی اقتصادي و پرداختـه  داري ربوي از منظداري بدون ربا در مقایسه با بانکبیشتر به مقولۀ نظام بانک

داري و گزارشگري مالی نظام مزبور، تحقیقات زیادي صورت نگرفته اسـت  است. ولی در حوزة حساب
داري و اي بـراي بررسـی مشـکالت حسـاب    زمینه و مقدمهذکر است که بررسی فقهی، پیشالبته الزم به 

  گري مالی است.گزارش
تحـت   ، 1391، شـکرخواه و  باباجـانی شی است کـه توسـط   یکی از معدود تحقیقات در ایران، پژوه

صورت گرفته است. در » داري اسالمی در ایران با تأکید بر عقود مشارکتیمدل مناسب براي بانک«عنوان 
نظـر،  صـاحب  96و کسـب نظـر از   » دلفـی «این تحقیق، ضمن انجام مطالعات نظري، با استفاده از روش 

و » وجـوه «ها شناسایی گردیده است. عالوه بر این، از کاربرد نظریـۀ  داري بانکهاي نظام حسابنارسایی
، »گـویی چارچوب مفهـومی مبتنـی بـر مسـئولیت پاسـخ     «هاي مستقل همراه با داري حسابنظام حساب

گـري  داري و گـزارش هاي این پژوهش، عوامل کلیدي یک الگوي حسابیافتهبراساس  نظرخواهی شد.
  تبیین و پیشنهاد شده است.» داري بدون رباعملیات بانک« مالی مبتنی بر مبانی قانونی
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، »داري بـدون ربـا  نظـام بانـک  «داري در یکی دیگر از تحقیقات انجـام شـده در زمینـۀ حسـاب    
بررسـی سـاختارهاي مـالی و    «بـا عنـوان   ، 1376، سید ابوالفضل دلقنـدي پژوهشی است که توسط 

داري و در چند بخش به بررسی نظام حسـاب صورت گرفته » عملیات بانکی بدون ربا داريحساب
عقـود،   ازهریـک   داريبندي تسهیالت اعطـایی، بررسـی نظـام حسـاب    منابع بانک، بررسی و طبقه

هـاي  هاي مالی بـه منظـور بـراورد کـارایی بانـک و بررسـی روش      ضرورت و اهمیت تهیۀ شاخص
  ).1376(دلقندي،  هاي قرارداد بانک پرداخته استداري طرفحساب

ـانی  نامۀ کارشناسـی ارشـد   توان به پایانهاي این عرصه نیز میدیگر پژوهش از ـا   ، 1385، خسـروي فارس ب
ـاب  استانداردهاي با مقایسه و هابانک داريحساب هايرویه انطباق میزان«موضوع  ـالی  داريحس  و اسـالمی  م
ـا هـدف   » المللی بین استاندارد ـاب  اسـتانداردهاي  تـدوین  بـه  کمـک  اشاره نمـود. وي ب  صـنعت  در داريحس

ـالی  هايصورت در اطالعات افشاي نحوة و اسالمی عقود زمینۀ در کشور داريبانک ـا بانـک  م ـا  متناسـب  ه  ب
ـادي ـ سیاسی  شرایط ـاي نظریـه  بـر  منطبـق  و اقتص ـاب  ه ـاي  نحـوة  بـه بررسـی   داري،حس ـات  افش  در اطالع

ـاري  بانـک  شـش  مالی هايو صورت هابانک مالی هايصورت ـادرات « ،»ملـت « ،»ملـی « تج ـارت « ،»ص  ،»تج
ـاد « و »پارسـیان « خصوصی بانک دو مالی هايصورت و »کارگران رفاه« ،»سپه«  نمونـه  عنـوان  بـه  »نـوین  اقتص

ـاي روش و محتـوا  و متـون  بررسـی  و »ايخانهکتاب« پرداخته است. این تحقیق، که با روش مطالعۀ  میـدانی  ه
ـایر  بندي میداخته است، در پایان جمعبه بررسی موضوع پر »مشاهده« و »مصاحبه« همچون ـاي تکند کـه مغ  ه

ـاي صورت همچنین افشاي و دارد وجود استانداردهاي مالی اسالمی با ایران در عمل نحوة فراوانی بین ـالی  ه  م
  .)1385نیست (خسروي فارسانی، ) IAS30(داريحساب المللیبین استاندارد مطابق ایران هايبانک

هاي قبلی، به بررسی و ارزیابی حسابداري قرار دادهاي مضاربه، تکمیل پژوهش در این مقاله به منظور
  پردازیم.داري اسالمی میگذاري و اجاره به شرط تملیک در بانکسرمایه

  داري برخي قراردادهاي بانكيبررسي نحوة حساب
  »مضاربه«. قرارداد ۱
گردد (نقدي) می دار تأمین سرمایهعهده موجب آن، یکی از طرفین (مالک)قراردادي است که به» مضاربه«

(مصـباحی   با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کند و هر دو در سود حاصل شده شریک باشند
  .)163 ، ص1389مقدم و همکاران، 

تـرین  مناسـب » مضاربه«شود، در میان عقود اسالمی، که در محدودة معامالت بانکی به کار گرفته می
هاي تجاري است که همۀ بازرگانان و کسانی که به کسب و کار اشتغال دارند، در نواع فعالیتشکل براي ا

۵۸     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

، وجه الزم را دریافت نموده، »مضاربه«توانند با مراجعه به بانک و انعقاد قرارداد صورت نیاز به سرمایه، می
  .)121 ، ص1387(سهیلی، به کار تجاري مورد نظر بپردازد

از این روش در جهت حصول به یکـی از اهـداف خـود، کـه گسـترش امـور       » داري بدون ربابانک«
تواند شـخص  عنوان مالک (سرمایۀ نقدي و منابع) در اختیار عاملی که میبازرگانی است، تسهیالتی را به
ها با بخش خصوصی در کـار  گذارد. البته باید گفت: در ایران، مضاربۀ بانکحقیقی و یا حقوقی باشد، می

  ).36 ، ص1382جاز نیست (بهمنی، واردات م
گذار و بانـک  میان سپردهوکالت تجهیز منابع براي استفاده در اعطاي تسهیالت مضاربه با ایجاد رابطۀ 

گـذاري در قالـب مضـاربه    گذار، به سـرمایه گیرد و از این طریق، بانک به وکالت از سوي سپردهانجام می
انتظاري است و سود واقعـی در پایـان دوره   گذاري ورزد. سود در این نوع از قرارداد، سرمایهمبادرت می

بحـث  روي، پـی هـا  داري شرکتاصول حساب، از داري موجود در این قراردادهاگردد. حسابمعین می
  ).31، ص1372(گنابادي، سرمایه و سود و زیان مطرح است

  داري عقد مضاربه:وضعيت موجود عمليات حساب
تـوان در  داري قراردادهاي مضاربه در جریان اسـت، مـی  آنچه را در حال حاضر، در ثبت عملیات حساب

  قالب جدول ذیل مشاهده نمود:
 : عناوین فرایند حسابداري در قرارداد مضاربه1 جدول

  نام ثبت  شماره ثبت
  ثبت قرارداد مضاربه  1
  ثبت وثایق و تضمینات  2
  احتمالی هايهزینه صلح حق ثبت  3
  مالیاتی تمبر  4
  بانک تعهدات ثبت  5
  مضاربه سرمایه پرداخت  6
  تعهدات برگشت  7
  مضاربه کاالي فروش  8
  مضاربه سرمایه پرداخت  9
  تعهدات برگشت  10
  مضاربه کاالي فروش  11

 ثبت قرارداد مضاربه:)۱
  بستانکار  بدهکار
  قراردادهاي مضاربه)(حساب انتظامی قراردادها 

  ریال 1
  هاي انتظامی قراردادها (قراردادهاي مضاربه)طرف حساب

  ریال 1
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ها فقط قراردادي بین بانک و مشتري است. این نوع ثبتبه منزلۀ وجود » حسابداري ثبت قرارداد«عملیات 
جنبۀ آماري و کنترلی دارد و در بانک در خصوص اوراق حقوقی و داراي ارزش، به منزلۀ وجـود سـابقه   

و  شوددر متن ترازنامه گزارش نمی وجه،است که به هیچ  آنها هاي این حساباز ویژگیگردد. ثبت می
  .گرددهاي مالی افشا میهاي توضیحی همراه صورتر یادداشتصرفاً ذیل ترازنامه و یا د

  ثبت وثايق و تضمينات:)۲
  بستانکار  بدهکار

  حساب انتظامی وثایق و تضمینات
  به مبلغ ترهین یا اسمی

  هاي انتظامی وثایق و تضمیناتطرف حساب
  به مبلغ ترهین یا اسمی

داري و بازرسی در تضمینات براي نظارت، نگه داري و به منزلۀ وجود وثایق ونوعی ثبت آماري و حساب
 گیري وصول وثایق است.هنگام پی

  هاي احتمالي:ثبت حق صلح هزينه)۳
  بستانکار  بدهکار

  هاي متفرقه(حق صلح قراردادهاي مضاربه)حساب هزینه
  ریال 000/1

  حساب جاري عامل
  ریال 000/1

قبول ضرر و زیان توسط مشتري است. ایـن ثبـت،   ریال به حساب مشتري که به منزلۀ  1000واریز مبلغ 
قرارداد مضاربه را از ماهیت خود دور کرده، نوعی پوشش ریسک و بیمۀ اصـل و سـود سـرمایه توسـط     

 ده بودن، مشتري مجبور به پرداخت سود تضمین شده خواهد بود.مشتري است که در صورت زیان

 تمبر مالياتي:)۴
  بستانکار  بدهکار

  حساب جاري/صندوق
  ریال 000/30

  تمبر مالیاتی
  ریال 000/30

منظور برخورداري از جنبۀ حقوقی این دسته از براي الصاق تمبر مالیاتی به اوراق و قراردادهاي مضاربه به
  گیرد.قراردادها انجام می

 ثبت تعهدات بانك:)۵
  بستانکار  بدهکار

  طرف حساب تعهدات بانک بابت مضاربه
 پرداخت نشده ۀسرمای ةبه میزان ماند

  

  حساب تعهدات بانک بابت مضاربه
 پرداخت نشده ۀسرمایة به میزان ماند

  

۶۰     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

گردد؟ چراکه ممکن است زمـان  با ثبت قرارداد، نوعی تعهد مبنی بر پرداخت سرمایه براي بانک ایجاد می
پرداخت سرمایه با زمان ثبت قرارداد متفاوت باشد. براي نشان دادن تعهد به وجود آمده براي بانک، ایـن  

 در قرارداد مضاربه است. تعهد شدهدهندة تعهد بانک براي پرداخت سرمایه گیرد که نشانثبت صورت می

 مضاربه:  هپرداخت سرماي)۶
  بستانکار  بدهکار

  تسهیالت اعطایی –حساب مضاربه 
  به میزان سرمایۀ پرداخت شده

  حساب صندوق یا جاري عامل
  به میزان سرمایۀ پرداخت شده

ثبتی است که توان گفت: این اولین گیرد. میاین ثبت هنگام پرداخت سرمایۀ مضاربه به عامل صورت می
  گردد.کند و در ترازنامه، جزو دارایی بانک محسوب میاز نظر مالی، بانک را درگیر قرارداد مضاربه می

 برگشت تعهدات:)۷
  بستانکار  بدهکار

  حساب تعهدات بانک بابت مضاربه
  به میزان انجام تعهد

  طرف حساب تعهدات بانک بابت مضاربه
  به میزان انجام تعهد

کنـد و بایـد حسـاب    )، بانک به تعهدات خود عمـل مـی  6سرمایه به عامل توسط بانک (ثبت با پرداخت 
بوده و دلیل بر انجام تعهد بانـک بـراي پرداخـت     5تعهدات تسویه گردد. این ثبت، معکوس ثبت ردیف 

  سرمایه است.

 فروش كاالي مضاربه: )۸
  بستانکار  بدهکار

  حساب صندوق یا جاري عامل
  شدهمعادل مبلغ واریز 

  وجوه دریافتی –حساب مضاربه 
  معادل مبلغ واریز شده

، همزمان با فروش کاال، وجه آن باید به تدریج، به بانک پرداخت گردد. این ثبـت  »مضاربه«مطابق قرارداد 
  گردد.ها قلمداد میشود و در ترازنامۀ بانک، جزو بدهیهنگام پرداخت وجوه به بانک انجام می

 حساب مضاربه: محاسبه سود و تسويه)۹
  بستانکار  بدهکار

  وجوه دریافتی _حساب مضاربه 
  به میزان سرمایۀ پرداخت شده

  تسهیالت اعطایی_حساب مضاربه 
  به میزان سرمایۀ پرداخت شده

این ثبت به معناي تسویۀ اصل وجه مضاربه است. در هنگام تسویه، ابتدا اصل سرمایه از وجوه حاصل از 
شود و سهم سود بانک و ، ثبت ذیل انجام میمعامله به دهیدر صورت سودشود. فروش برگشت داده می

 گردد:مشتري از محل وجوه حاصل از فروش، پرداخت می
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  بستانکار  بدهکار
  وجوه دریافتی _مضاربه حساب 

  به میزان کل سود مضاربه
  حساب جاري عامل

  به میزان سهم سود عامل طبق قرارداد
  حساب سود دریافتی

  به میزان سهم سود بانک طبق قرارداد

بینی شده است که مقدار زیان سرمایه از حسـاب مشـتري برداشـت    نیز پیش دهی معاملهدر صورت زیان
رو، این) بانک زیان احتمالی را بیمه کرده و عامل زیان احتمالی را پذیرفته بود، از3شود؛ چراکه مطابق بند (

زیان  کند. الزم به ذکر است که گرچه ثبتتواند مقدار زیان سرمایه را از حساب مشتري برداشت بانک می
الحساب مطابق آنچه بینی شده است، اما معموالً محاسبۀ سود علیداري پیشاحتمالی نیز در فرایند حساب

 گردد. در قرارداد تعیین گردیده، همزمان با دریافت اصل سرمایه باز می
  بستانکار  بدهکار

  حساب جاري عامل
  به میزان خسارت وارد شده بر اصل سرمایه

  دریافتیوجوه  _حساب مضاربه
  به میزان خسارت وارد شده بر اصل سرمایه

 برگشت قرارداد:)۱۰
  بستانکار  بدهکار

  مضاربه)(طرف حساب انتظامی قراردادها 
  ریال 1

  مضاربه)(حساب انتظامی قراردادها 
  ریال 1

هـاي جـاري بانـک خـارج     پس از تسویۀ قرارداد مضاربه، قرارداد تمام شده است و باید از ردیف قرارداد
  شود. این ثبت نیز به منزلۀ خروج آماري قرارداد مضاربه و اتمام عملیات مضاربه است.

 :برگشت وثائق)۱۱
  بستانکار  بدهکار

  طرف حساب انتظامی وثائق و تضمینات مربوط
  مبلغ ترهین یا اسمی به

  حساب انتظامی
  مبلغ ترهین یا اسمی به

مضاربه نیز از وثایق در اختیار بانک خارج شود و این ثبت داد مضاربه، باید وثایق همزمان با اتمام قرار
 .(بانک مرکزي ج. ا. ایران) نیز به منزلۀ خروج وثایق و اتمام عملیات مضاربه است

  نقد و بررسي
رو، سرمایۀ واگذار شـده بـه طـرف    اینگذاري بازرگانی و تجاري است، ازمضاربه در واقع، نوعی سرمایه

  تلقّی شود و مشابه بدهی با آن برخورد گردد. مقابل(عامل) نباید بدهی
) اسـت  هاي احتمـالی ثبت حق صلح هزینه( 3داري مضاربه، بند مشکلی اصلی عملیات حساب

ریال، خود را در هر نوع هزینه و نیز زیان ناشی از قرارداد بیمه کرده،  000/1که بانک با واریز مبلغ 

۶۲     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

، که در صورت زیان، »مضاربه«این امر با اصل قرارداد  گذارد.همه را بر عهدة عامل(وام گیرنده) می
گـذار(بانک) هـم هسـت،    زیان بـر عهـده سـرمایه   ر انجام تجارت کوتاهی نکرده باشد، اگر عامل د

 ،در عقـد مضـاربه  «مغایرت دارد. قانون مدنی منطبق بر این نگاه شرعی، در این زمینه آورده اسـت:  
متوجه عامل باشد و چنانچه چنین شرطی ذکـر   تجارت توان شرط نمود که خسارت حاصله ازنمی

لزوم شرط شود که عامل از مال خـود بـه مقـدار خسـارت     طور به مگر اینکه ،شود عقد باطل است
 ،در ایـن مـاده   »به طور لزوم« عبارتمنظور از ). قانون مدنی 558ماده » (مجاناَ به مالک تملیک کند

داري موجـود، چنـین   کـه در حسـاب   قرار داده شـود  شرط ،آن است که امر مزبور ضمن عقد الزم
داننـد و  ایـن شـرط را صـحیح نمـی    اساسـاً  بعضی از فقها ضمن اینکه ؛ شودموضوعی مشاهده نمی

. متوجه صاحب سرمایه باشـد  شده نماید که خسارت وارداقتضاي عقد مضاربه ایجاب می: معتقدند
دهی معاملـه، زیـان بـر عهـدة     در صورت زیان ویژهداري این قرارداد، بها توجه به عملیات حسابب

داري سـازمان  حسـاب  3عامل است کـه ایـن بـا اصـل قـرارداد مضـاربه مغـایرت دارد. اسـتاندارد         
)، که به تأمین مالی مضاربه اختصاص AAOIFIرسی مؤسسات مالی اسالمی(داري و حسابحساب

حسـاب بایـد در زمـان تسـویه، از      هاي ناشی از تسـویۀ زیان«کند: خود تصریح می 17دارد، در بند 
داري مؤسسـات مـالی اسـالمی    (استانداردهاي حسـاب » طریق کاهش سرمایۀ مضاربه شناسایی شود.

  )157ص ،1389 ،سازمان حسابداري و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمیتدوین شده توسط (
شـرعی اسـت.   هاي ایـن عقـد   عالوه بر این، محاسبۀ سود پس از اتمام مضاربه از جمله ویژگی

آورده  14اسالمی نیز ضمن تأکید بر ایـن ویژگـی، در بنـد     داري مؤسسات مالیحساب 3استاندارد 
است: سود یا زیان متعلّق به سهم بانک اسالمی از معامالت تأمین مالی مضاربه، که طـی یـک دورة   

، در گـردد. بـا ایـن حـال    شـود، در زمـان تسـویه شناسـایی مـی     مالی جداگانه شـروع و تمـام مـی   
شـود و در مراحـل عملیـات    ایـن وضـعیت نادیـده گرفتـه مـی     » داري بدون ربابانک«داري حساب
داري، همان شیوة سابق در خصوص محاسبۀ همزمان و معین اصل و سود سـرمایه در ازاي  حساب

داري حسـاب «شود. به عبارت دیگر، عملیـات  کار گرفته میپرداخت سرمایۀ معینی در آغاز دوره به
  گیرد.صورت همزمان انجام میت اصل و سود سرمایه در عمل، به تدریج و بهبازگش
هـاي مربـوط بـه حفـظ اصـل      ، در این قـرارداد ریسـک  »مضاربه«سبب ساختار مشخص عقد به

شـناخته  » امـین «که عامل با صـفت  سرمایه و همچنین هزینۀ فرصت از دست رفته باالست، درحالی
که در صورت زیـان نیـز صـرفاً    آورد؛ همچناندست میا بهشود و در صورت سود، سهم خود رمی

گردد، مگر اینکه عامل در این زمینه مقصر شناخته شـود. بـه عبـارت    اصل سرمایه متحمل زیان می
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دیگر؛ در این قرارداد، نرخ بازگشت سرمایه قابل پیش بینی نیست و همبستگی کاملی نیز بین نـرخ  
  ود دارد.بازگشت سرمایه و هزینۀ سرمایه وج

عامل امین است و در صورت زیان و یا ایجاد هر نوع خسارت به اصـل سـرمایه    ،در قرارداد مضاربه
بدون تعدي و تفریط، مقصر نیست. این فرایند با مرحلۀ ثبت دریافت وثایق به میزان اصل سرمایه و سود 

حد اصل سرمایه مشغول شود و  کم باید ذمۀ وي دررود؛ چراکه دستشدت زیر سؤال میمورد انتظار، به
  در صورت اثبات تعدي و تفریط، از وثایق او استفاده گردد.

ها در نظر گرفته نشـده و  گونه تکلیف مجزّایی براي هزینهداري قرارداد مضاربه، هیچدر حساب
کـه در  شـود، در حـالی  گردد و یـا در اصـل سـرمایه محاسـبه مـی     طرفه به عامل منتقل میهمه یک
هاي انجام فعالیـت (حمـل و نقـل، انبـارداري، بیمـه، هزینـۀ       داري مضاربه، الزم است هزینهحساب

صورت مجزّا، مشخص و تعیـین تکلیـف   گمرکی و سود بازرگانی، حق ثبت سفارش و مانند آن) به
  در نظر گرفته شود.آنها  اي برايشده، ثبت جداگانه
داري کنونی به صورت سنّتی به در نظام بانکدهد که عمل مضارداري مزبور نشان میعملیات حساب

شود و دالیل و قراین مذکور نیز مؤید همین است. براي نیل به وصفیت مطلوب، اقدامات الزم از ثبت می
سنجی مشتري، نظارت دقیق بر انجام معاملۀ مضاربه، و محاسبۀ سود و زیان واقعی موجـب  جمله، اعتبار

  بهبود یابد. همچنین است: هاداري بانکشود عملیات حسابمی
بینی آن در حد اصل سرمایه، که در صـورت وجـود سـوء    کم پیشـ دریافت نکردن وثیقه و یا دست

مدیریت و قصور احتمالی عامل قابل تأدیه باشد و نه معادل اصل و سود سرمایه، که قطعـاً مخـالف روح   
  حاکم بر قرارداد مضاربه است.

 ها و زیان احتمالی؛بینی جداگانۀ هزینه) و پیشهاي احتمالیهزینه ثبت حق صلح( 3حذف ثبت شماره ـ 
عدم دریافت همزمان سود و اصل سرمایه در طول مـدت قـرارداد و انجـام تسـویۀ حسـاب سـود       ـ 

  صورت واقعی پس از اتمام مدت قرارداد؛به
تـاهی نکـرده   دهی با شرط اینکه عامل در انجام معاملۀ مضـاربه کو داري در صورت زیانثبت حساب

  انجام شود:زیر باشد که باید به صورت 
  بستانکار  بدهکار

  حساب پرداختی _بانک 
  به میزان خسارت وارد شده بر اصل سرمایه

  وجوه دریافتی _حساب مضاربه 
  به میزان خسارت وارد شده بر اصل سرمایه

  »مشاركت«. قرارداد ۲
طور ه. شرکت باشاعهبه نحو  شیء واحددر  عبارت است از: اجتماع حقوق مالکان متعدد» شرکت«

۶۴     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

ن موضوع مشارکت بایـد معـی   ، ونه خود شرکا ،شودمی به اعتبار حقوق مالکیت شرکا تشکیل ،کلی
 آن اسـت کـه مالکیـت    »اشاعه«منظور از  از شرکا نسبت به آن مالکیت داشته باشند.هریک  و باشد

کـل آن   دربلکـه   نباشـد، مشارکت  موضوع یءنی از شاز شرکا محدود به جزء خاص و معیهریک 
  .قانون مدنی) 571(ماده  داشته باشد تعمیم

در آمیختن سهم الشرکه عبارتست از » عملیات بانکی بدون ربا«طبق دستورالعمل قانون  »مشارکت مدنی«
 طبـق  و ق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع، به منظور انتفـاع لّنقدي و یا غیرنقدي متع

  ).39، ص1368نژاد، (والی قرارداد
هاي تولیدي (صنعتی، معدنی، کشـاورزي و مسـکن)، بازرگـانی (داخلـی،     قرارداد مشارکت در بخش

صادرات و واردات) و خدمات کاربرد دارد. برخالف مضاربه که بانک سرمایۀ نقدي الزم را بـه صـورت   
نقدي و غیرنقدي، به صورت مشارکتی توسط کند، در مشارکت مدنی، سرمایه، اعم از انحصاري تأمین می

  ).79 ص ،1382شود (احسانی، بانک و شریک انجام می
موضوع مشارکت باید در قراردادهاي منعقده شده کامالً مشخص باشد و واحـدها موظّفنـد پـیش از    
مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، عملیات موضوع مشارکت را بررسی کـرده و اطمینـان حاصـل    

مایند که اصل سهم الشرکه و سود مورد نظر ناشـی از مشـارکت مـدنی، در طـول مـدت قـرارداد قابـل        ن
 برگشت، و مشارکت قابل تسویه است.

هـاي اجرایـی کنـونی نظـام بـانکی، نبایـد سـهم سـود بانـک از سـود           الزم به ذکر است که در شیوه
نتظار، که طبق حداقل نرخ تعیـین شـده   شده ناشی از قراردادهاي مشارکت مدنی، از سود مورد ابینیپیش

  گردد، کمتر باشد.توسط شوراي پول و اعتبار برآورد می

  داري قرارداد مشاركت مدنيوضعيت موجود عمليات حساب
توان در قالب آنچه در حال حاضر در ثبت عملیات حسابداري قراردادهاي مشارکت در جریان است، می

  مشاهده نمود:زیر جدول 
 مشارکت مدنی قرارداد در داري: فرآیند حساب2 جدول

  نام ثبت  شماره ثبت
  ثبت قرارداد  1
  اخذ وثایق و تضمینات  2
  مشارکت ۀواریز سرمای  3
  مشارکت مدنی ۀاستفاده از سرمای  4
   مشارکت موضوع اموال یا کاال فروش از حاصل وجوه دریافت  5
  مدنی مشارکت حساب تسویۀ و سود محاسبۀ  6
  انتظامی هايحساب برگشت و عملیات خاتمۀ  7
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 :ثبت قرارداد)۱
  بستانکار  بدهکار

  حساب انتظامی قراردادها (قراردادهاي مشارکت مدنی)
  ریال 1

  هاي انتظامی قراردادها (قراردادهاي مشارکت مدنی)طرف حساب
  ریال 1

 :اخذ وثايق و تضمينات) ۲
  بستانکار  بدهکار

  الحسنه جاري/پس انداز شریکسپردة قرضحساب 
  به مبلغ سهم الشرکه شریک یا شرکا

  حساب مشترك مشارکت مدنی
  به مبلغ سهم الشرکه شریک یا شرکا

 واريز سرمايه مشاركت) ۳
  بستانکار  بدهکار
  مشارکت مدنی - حساب تسهیالت اعطایی

  به مبلغ سهم الشرکه شریک یا شرکا
  حساب مشترك مشارکت مدنی

  مبلغ سهم الشرکه شریک یا شرکابه 

 گیرد:نیز ثبت ذیل انجام می غیرنقدي باشدیا بانک در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه شریک 
  بستانکار  بدهکار

  حساب بدهکاران موقّت
 به مبلغ تقویم شدة سهم شریک/سهم بانک

  

  حساب مشترك مشارکت مدنی
  به مبلغ تقویم شدة سهم شریک/سهم بانک

  
  بستانکار  بدهکار

  حساب مشترك مشارکت مدنی
  به مبلغ تقویم شدة سهم شریک/ سهم بانک

  حساب بدهکاران موقت
  به مبلغ تقویم شدة سهم شریک/سهم بانک

 مشاركت مدني هاستفاده از سرماي) ۴
  بستانکار  بدهکار

  حساب مشترك مشارکت مدنی
  انجام کار برايهاي الزم به مبلغ هزینه

  قرض الحسنه /پس انداز حساب سپرده
  انجام کار برايهاي الزم به مبلغ هزینه

 دريافت وجوه حاصل از فروش كاال يا اموال موضوع مشاركت) ۵
  بستانکار  بدهکار

  الحسنه جاري/پس انداز خریدارسپردة قرض
  به مبلغ فروخته شده

  حساب مشترك مشارکت مدنی
  به مبلغ فروخته شده

 حساب مشاركت مدنيمحاسبه سود و تسويه ) ۶
  بستانکار  بدهکار

  حساب مشترك مشارکت مدنی
  (بانک و شریک) مشارکت ۀبه مبلغ کل سرمای

  مشارکت مدنی - حساب تسهیالت اعطایی
  بانک در مشارکت مدنی ۀبه مبلغ سهم سرمای
  انداز شریکالحسنه جاري/ پسحساب سپردة قرض

  شریکۀ به مبلغ سهم سرمای

۶۶     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

 كه نتيجه حاكي از سود باشد : الف)در صورتي
  بستانکار  بدهکار

  حساب مشترك مشارکت مدنی
  معادل کل سود

  حساب درآمد معامالت(مشارکت مدنی)
  به مبلغ سود بانک

  

  انداز شریکالحسنه جاري/ پسحساب قرض
  به مبلغ سود شریک

 كه نتيجه حاكي از زيان باشد:ب) در صورتي
 : ماندة بستانکار حساب مشترك مشارکت مدنی بیش از سرمایۀ سهم بانک باشد: 1حالت 

  بستانکار  بدهکار
  حساب مشترك مشارکت مدنی

  به مبلغ ماندة حساب   
  مشارکت مدنی - حساب تسهیالت اعطایی

  داختی بانکرپ ۀبه مبلغ سهم سرمای
  الحسنه جاريحساب سپردة قرض

  مدنی مشترك مشارکتحساب ة ماندبه مبلغ باقی

 بابت پرداخت قسمتي از سرمايه پرداختي شريكج) 
 : ماندة حساب مشترك مشارکت مدنی تکافوي سهم سرمایۀ بانک را ننماید: 2حالت 

  بستانکار  بدهکار
  حساب مشترك مشارکت مدنی

  معادل سهم سرمایۀ بانک
  

  مشارکت مدنی - حساب تسهیالت اعطایی
  معادل سهم سرمایۀ بانک

  
  بستانکار  بدهکار

  الحسنه/پس انداز / جاري شریکحساب قرض
  به میزان زیان حاصل

  حساب مشترك مشارکت مدنی
  به میزان زیان حاصل

  گیرد.)(همانند ثبت قبلی در خصوص مضاربه انجام می :هاي انتظامیبرگشت حساب عملیات و ۀخاتم) 7
بـه ایـن    اقساطی قابل واگذاري باشد چنانچه سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی به صورت فروش

نامه حسابداري عملیات بانکداري (شیوه شود: (بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران)صورت محاسبه می
 :بدون ربا مرکزي جمهوري اسالمی ایران)

  بستانکار  بدهکار
حساب تسهیالت اعطایی فروش 

  اقساطی
به قیمت فروش نسیه سهم الشرکه 

  بانک

 - اعطاییحساب تسهیالت 
  مشارکت مدنی

  به قیمت تمام شدة سهم الشرکه

مشارکت  –حساب درآمد معامالت 
  مدنی

  به میزان سود دوران مشارکت

فروش  - هاي آتیدرآمد سال
  اقساطی

  به میزان سود دوران تقسیط

  نقد و بررسي
داري قراردادهاي مشارکت باید روندي مشابه آنچه ذکر شد، داشته باشد. با این حـال، در  عملیات حساب

گیرد. براي مثال، واریز سهم صورت کامل انجام نمیعمل برخی از موارد مزبور انجام نگرفته است و یا به
نـین عملیـات مربـوط بـه     گیرد. همچالشرکه و یا تقویم غیرنقدي آن به ندرت، از سوي شریک انجام می



   ۶۷داري اسالمي گذاري و اجاره به شرط تمليك) در بانكداري تخصيص منابع(مضاربه، سرمايهحساب

، که به نوعی تسویه حساب اصل و سود سرمایه بانک در قرارداد مشارکت اسـت، معمـوالً   6و  5بندهاي 
) AAOIFIمؤسسات مالی اسالمی( 4داري که استاندارد حسابگیرد، در حالیصورت همزمان انجام میبه

اي مرتبط با سهم بانک اسالمی حاصـل از  هدر زمینۀ تأمین مالی مشارکت، تصریح دارد که سودها یا زیان
هاي بانک اسالمی شود، در حسابمعامالت تأمین مالی مشارکت، که طی یک دورة مالی شروع و تمام می

هاي بیش از یک دورة مالی نیز با سـازوکار  گردد. براي مشارکتدر زمان پرداخت و تسویه، شناسایی می
  شود.اي اعمال میمشابهی چنین شیوه

سـود و تسـویه حسـاب     ۀمحاسـب « 6توان به بنـد  ملۀ دیگر ایرادهاي وارد بر عملیات مزبور، میاز ج
(مانـدة   1که نتیجه حاکی از زیان باشد) اشـاره کـرد. در حالـت    ، قسمت ب (در صورتی»مشارکت مدنی

بستانکار حساب مشترك مشارکت مدنی بیش از سرمایۀ سهم بانک باشد)، بانـک کـل مبلـغ موجـود در     
نماید و به مقدار سهم سود، سرمایۀ از قبل تعیین شدة بانک را ب مشترك مشارك مدنی را بدهکار میحسا

(مانـدة حسـاب مشـترك     2کنـد، و در حالـت   مشارکت مدنی واریـز مـی   - به حساب تسهیالت اعطایی
لحسنه امشارکت مدنی تکافوي سهم سرمایه بانک را ننماید) نیز به مقدار زیان وارد شده از حساب قرض

- مشارکت مدنی واریـز مـی   - (حساب عامل یا وام گیرنده) برداشت کرده و به حساب تسهیالت اعطایی
شود. لذا در هر دو حالت بانک از پذیرش زیان اجتناب کرده، کل زیـان ناشـی از اصـل سـرمایه و سـود      

مشارکت، کـه زیـان بـر     نماید. این امر کامالً با ماهیت اصلی قراردادبینی شده را از شریک مطالبه میپیش
عهدة تمام شرکاست، در تناقض قرار دارد. عالوه بر این، چنانچه قـرار اسـت اصـل سـرمایه و یـا سـود       
انتظاري آن مشمول بیمه گردد باید در فرایند مزبور ثبت مربوط به بیمه و یا سایر تهـدات شـخص ثالـث    

  بینی گردد.پیش
ري است و نباید براي شریک وضـعیتی هماننـد   گذانوعی سرمایه» مشارکت«در هر صورت، طبیعت 

تواند نظارت کامل داشته کنندة وجه (بانک) خود در جریان مشارکت میبدهکار در نظر گرفته شود. تأمین
باشد، ریسک فرصت از دست رفته و یا سرمایه به عهدة خود اوسـت و در تمـام مـدت مشـارکت، ایـن      

بینـی دقیـق   است و میزان نرخ بازگشت سرمایه قابل پیش کامل، متوجه تأمین کنندة وجوهطور به ریسک
گذار در شرایط عدم اطمینان کامل قرار دارد. هزینۀ سرمایه و نرخ بازگشت سرمایه نیـز در  نبوده و سرمایه

 )45، ص1370توان گفت که ـ یکسان است. (خسـتویی ، این حالت، کامال ً همبسته و ـ در حقیقت، می

، 1372موجب فاصله گرفتن از اصل و طبیعت مشارکت شده اسـت (گنابـادي،  داري مزبور روش حساب
توانـد از سـود   ). در مقابل، بانک با استفاده از اعتبارسنجی و نظارت کامل بر موضوع مشارکت، می27ص

  انتظاري ثابت فاصله گرفته، در سود و زیان واقعی شریک نباشد.

۶۸     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

توان از اهمیت دریافت وثیقه کاست و با نظارت کامل و ، می»اعتبارسنجی مشتریان«با اقداماتی همانند 
داري انجام داد تا ماهیت اصلی این قرارداد حفظ شود. براي دقیق بر قرارداد، اصالحاتی بر عملیات حساب

داري قـرارداد  تواند با ورود به فرایند حسـاب هایی است که میمثال، نظارت و اعتبارسنجی نیازمند هزینه
هاي عملیاتی، از طرف صاحب سرمایه (بانـک) بـراي خـود جایگـاه     ان بخشی از هزینهمشارکت، به عنو

کار گرفـت کـه بـا    توان روشی مانند ذیل بهکسب کند. براي پرداخت زیان واقعی ناشی از قرارداد نیز می
 داري بدون ربا سازگاري بیشتري دارد: روح بانک

  بستانکار  بدهکار
  حساب مشترك مشارکت مدنی

  به مبلغ ماندة حساب   
  مشارکت مدنی - حساب تسهیالت اعطایی

  به نسبت سهم سرمایۀ بانک
  الحسنه جاريحساب سپرده قرض

  به نسبت سهم سرمایۀ شریک

  »اجاره به شرط تمليك«. قرارداد ۳
اي است که در آن شرط شـود مسـتأجر در پایـان مـدت اجـاره و در      عقد اجاره ؛اجاره به شرط تملیک«

(آیین نامۀ قانون عملیات بانکی  »جره را مالک گردد.أعمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستصورت 
  ).9، ص1368بدون ربا، 

ت. مراحـل خریـد و   تشکیل شـده اسـ   »واگذاري یا فروش«و » اجاره«، »خرید«بخش سه این عقد از 
(اسالم پناه و عباسیان،  گیردمیانجام » اجاره«و مرحلۀ اجاره در چارچوب عقد » بیع«فروش در قالب عقد 

  هاي ذیل سامان داد:صورتتوان بهواگذاري و فروش موضوع اجاره را می). 40، ص1387
 اجاره به شرط تملیک از طریق هبه (انتقال مالکیت بدون هیچ عوضی)؛

یـا   اجاره به شرط تملیک از طریق انتقال مالکیت قانونی در پایان مدت اجاره در ازاي دریافت عوض
 نامه مشخص شده است.مبلغ دیگري که در اجاره

اجاره به شرط تملیک از طریق انتقال مالکیت قانونی پیش از پایان مدت اجاره، به مبلغی کـه معـادل   
 ماندة اقساط اجاره است.

 اجاره به شرط تملیک از طریق انتقال تدریجی مالکیت قانونی دارایی موضوع اجاره.
  است از:عبارتهاي این قرارداد ویژگی

 عقدي الزم است.ـ 
هاي تولیدي، خدماتی و مسکن مدت است و براي گسترش فعالیتمدت و بلندـ داراي تسهیالت میان

 کاربرد دارد.
ـ مدت اجاره به شرط تملیک حداقل دو سال است و نباید از طول عمر مفید اموال موضـوع معاملـه   

 تجاوز نماید.



   ۶۹داري اسالمي گذاري و اجاره به شرط تمليك) در بانكداري تخصيص منابع(مضاربه، سرمايهحساب

شدن موضوع اجاره نخواهد بود، مگر در صورت تفریط و تعدي  ـ مستأجر امین است و ضامن تلف
 و یا در صورتی که ضمن عقد شرط، ضمان و منظور شود.

غیـر منقـول را خریـداري    امـوال منقـول و   ها بنا بر درخواست کتبی و تعهـد متقاضـی،   ـ بانک
ف انحصـاري  خرید اموالی که به تشخیص بانـک مصـر  دهند. در اختیار متقاضی قرار میکنند و می

برداري، استفادة مجدد از آن مقرون به صـرفه نباشـد مجـاز نخواهـد     داشته و یا بر اثر نصب و بهره
 بود، مگر در صورت اخذ تأمینات اضافی.

ـ مالکیت موضوع اجاره تا پایان مدت قرارداد و پرداخت تمام مال االجاره همچنان بـه عهـدة بانـک    
ویژه در خصـوص امـوال غیـر منقـول ضـرورتی نـدارد       ین اضافی بهرو، اخذ وثیقه یا تضمایناست و از
 ).69، ص1384(وحیدي، 

  داري عقد اجاره به شرط تمليكوضعيت موجود در عمليات حساب
در جریـان  » اجاره بـه شـرط تملیـک   «داري قراردادهاي آنچه را در حال حاضر، در ثبت عملیات حساب

  مود.توان در قالب جدول ذیل مشاهده ناست، را می
 »اجاره به شرط تملیک« قرارداد در يدارحساب ندیفرآ: 3 جدول

  نام ثبت  شماره ثبت
  اجاره به شرط تملیکثبت قرارداد   1
  ثبت وثایق و تضمینات  2
  وصول پیش دریافت از مشتري  3
  پرداخت به فروشنده / سازندهپیش  4
   تملیک شرط به اجاره اموال خرید  5
  تملیک شرط به اجاره اموال واگذاري  6
  ربطذي انتظامی هايحساب در تملیک شرط به اجاره اموال انعکاس  7
  قرارداد تغییرات  8
   االجاره مال دریافت  9
  آینده هايسال سود حساب تعدیل  10
  اجاره اقساط موقعبه وصول عدم  11
  (معوق) سررسید گذشته اقساط وصول  12
  قرارداد پایان در تملیک شرط به اجاره هايحساب تسویۀ  13

  :ثبت قرارداد)1
 :ثبت وثایق و تضمینات) 2
 :وصول پیش دریافت از مشتري) 3

  بستانکار  بدهکار
  الحسنه جاري/پس انداز مشتريحساب صندوق/ قرض

  دریافتبه مبلغ پیش
  دریافت از مشتریان بابت تسهیالتحساب پیش

  دریافتبه مبلغ پیش

۷۰     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

دریافـت از مشـتري اخـذ    عنـوان پـیش  درصد قیمت دارایی به 20کم ها، دستمقررات معمول بانک طبق
  شود.می
 :پیش پرداخت به فروشنده / سازنده) 4

  بستانکار  بدهکار
  پرداخت بابت خرید اموال معامالت اجاره به شرط تملیکحساب پیش

  به مبلغ پیش پرداخت
  حساب صندوق/ جاري فروشنده یا سازنده

  پرداختبه مبلغ پیش

  :خرید اموال اجاره به شرط تملیک) 5
  بستانکار  بدهکار

  حساب اموال خریداري شده براي اجاره به شرط تملیک (خصوصی/دولتی)
  به مبلغ کل قرارداد

  هاي صادر شدة فروخته شدهچک
  به مبلغ کل قرارداد   

 :واگذاري اموال اجاره به شرط تملیک) 6
  بستانکار  بدهکار

  اجاره به شرط تملیک- حساب تسهیالت اعطایی
  به مبلغ کل موجودي

  (مبلغ کل قرارداد + مبلغ کل سود)

حساب اموال خریداري شده براي اجاره به 
  شرط تملیک (خصوصی/دولتی)

  به مبلغ کل قرارداد

تسهیالت اجاره به _هاي آیندهحساب سود سال
  شرط تملیک (خصوصی/دولتی)

  به مبلغ کل سود

 :ربطهاي انتظامی ذيانعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حساب)7
  بستانکار  بدهکار

  اموال اجاره به شرط تملیک –حساب انتظامی 
  به قیمت اموال   

  اموال اجاره به شرط تملیک _هاي انتظامی طرف حساب
  به قیمت اموال

 :تغییرات قرارداد) 8

حسـب   مزبـور، هـاي  ربـط در حسـاب  مستلزم ثبت تغییرات ذي علت،* افزایش یا کاهش قرارداد به هر 
  خواهد بود.موضوع 

 :دریافت مال االجاره) 9
  بستانکار  بدهکار

  حساب صندوق / جاري متقاضی
  به مبلغ اقساط

  اجاره به شرط تملیک –تسهیالت اعطایی 
  به مبلغ اقساط

 :هاي آیندهتعدیل حساب سود سال) 10
  بستانکار  بدهکار

  تسهیالت اجاره به شرط تملیک - هاي آیندهسال حساب سود
  به مبلغ سود هر قسط

  سود دریافتی تسهیالت اجاره به شرط تملیک
  به مبلغ سود هر قسط

هـاي  در پایان سال، به منظور مشخص ساختن درآمد دورة مربوط و تعدیل حساب وجوه استیجارة سال
 گیرد.آینده، عملیات مزبور صورت می
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 :موقع اقساط اجارهعدم وصول به) 11
  بستانکار  بدهکار

  حساب مطالبات سررسیدگذشته (معوق) تسهیالت
  به مبلغ اجاره معوق

  حساب تسهیالت اعطایی اجاره به شرط تملیک
  به مبلغ اجارة معوق

چنانچه اقساط اجاره بموقع وصول نگردد، معادل اقساط اجاره از حسـاب تسـهیالت اعطـایی خـارج و     
شود و پس از دریافت هماننـد عملیـات مزبـور    شرط تملیک منتقل میمعوق اجاره به حساب مطالباتبه

  شود.عمل شده، جریمۀ متعلّق به آن مستقیماً به حساب درآمد بانک منظور می
 :گذشته/ معوق وصول اقساط سررسید) 12

  بستانکار  بدهکار
  حساب صندوق/جاري متقاضی

  گذشته به مبلغ وصولی اقساط سررسید
  مطالبات سررسید گذشته (معوق) تسهیالت حساب

  گذشته به مبلغ وصولی اقساط سررسید

 ؟، ص؟) : (بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران،تسویه حسابهاي اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد) 13
  بستانکار  بدهکار

  اجاره به شرط تملیک ـهاي انتظامی قراردادها طرف حساب
  ریال 1

  اجاره به شرط تملیک ـحساب انتظامی قراردادها 
  ریال 1

  
  بستانکار  بدهکار

  هاي انتظامی وثایق و تضمینات مربوططرف حساب
  به مبلغ رهینه یا اسمی

  حساب انتظامی وثایق و تضمینات مربوط
  به مبلغ رهینه یا اسمی

  نقد و بررسي
هاي به شرط تملیک این است که براي خرید داراییداري قراردادهاي اجاره ترین ایراد وارد بر حسابمهم

فاکتور ارائه شده توسط گیرد و صرفاً مبلغی معادل پیشتحصیل شده براي اجاره، اقدامات واقعی انجام نمی
مؤسسات مالی اسالمی تأکیـد   8که استاندارد داري مذکور است، در حالیهاي حسابمشتري مبناي ثبت

این ». شده براي اجاره، باید در زمان تحصیل به بهاي تمام شده ارزیابی شوند هاي تحصیلدارایی«دارد که 
باشـد.  هاي الزم براي قابل استفاده کردن دارایی مذکور جهت اجاره مـی بهاي تمام شده شامل تمام هزینه

، هاي مختلفی براي واگذاري دارایی وجـود دارد همچنین با توجه به اینکه در اجاره به شرط تملیک روش
  گونه تعیین یا انعطافی در زمینۀ واگذاري اموال موضوع اجاره ندارد.فرایند موجود هیچ

عالوه بر این، دریافت جریمه بابت تأخیر در پرداخت اجاره، از نظر فقهی، محل اشکال است، ضـمن  
انک از اینکه در صورت قرارداد اجارة کاهنده، الزم است جریمۀ متناسب با سهم متغیر و در حال کاهش ب

  االجاره باشد.مال

۷۲     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

اي است کـه بهـاي کامـل    گونههمچنین در عمل و به صورت واقعی، بسیاري از قراردادهاي اجاره به
صورت مشاع شود و مستأجر خود نیز مالک بخشی از مال االجاره بهخرید کاال توسط بانک پرداخت نمی

که به پیچیـدگی بیشـتر   دهد؛ چراان نمیداري نشهاي حساباست. این وضعیت نیز اصالً خود را در ثبت
  ).57، ص1370گردد (دادگر،انجامد و به همین علت، از آن پرهیز میداري میفرایند حساب

بـر  » اجاره بـه شـرط تملیـک   «اي مانند شایان ذکر است که به علت ماهیت سود ثابت در عقود مبادله
گرفـت،  داري مـورد توجـه قـرار مـی    سـاب نیـز بایـد در ح  آنهـا   خالف عقود مشارکتی، که بازده متغیـر 

داري را با فرایندهاي بانکآنها  توانتر میداري این عقود از مشکل کمتري برخوردار است و سادهحساب
متعارف سازگار نمود. به عبارت دیگر، الزم نیست بانک تا پایان مدت براي تعیین دقیق سود منتظر بماند، 

  .دکنن مطالبه میرا در سررسیدهاي معیو غیر شناور پیش تعیین شده  کشد و سود ازمی خود را کناربلکه 

  گيرينتيجه
داري تخصیص منابع (مضاربه، مشارکت و اجاره به شرط تملیک) تحلیل وضعیت حسابدر این مقاله به 

گري مالی داري و گزارشدهد که الگوي حسابتحقیق نشان می جایم. نتایپرداختهداري اسالمی در بانک
الزامات شرعی  تامین گویی به نیازهاي کاربران وهاي الزم براي پاسخداري ایران، از قابلیتمرسوم در بانک
  برخوردار نیست.» عملیات بانکی بدون ربا«حاکم بر قانون 
شود و ملزم به بازپرداخت اصـل پـول یـا    ی نمی، عامل بدهکار تلقّ»مشارکت«و » مضاربه«در قرارداد 

پرداخت سود حتمی و مشخص نیست و حتی در صورت زیـان، اگـر مشـخص شـود عامـلْ در انجـام       
داري این ولی با توجه به عملیات حساب بر عهدة تأمین کنندة سرمایه است. تجارت کوتاهی نکرده، زیان

ه، ملزم به بازپرداخت اصل پـول اسـت و در صـورت    ، عاملْ بدهکار تلقّی شددر نظام بانکی کشور عقود
مشابه و کارکردي ، دور کردهاز طبیعت خود را این عقود رویه مزبور زیان، ملزم به جبران خسارت است. 

  دارد.داري سنّتی تسهیالت بانک
شـود و نـرخ سـود مشـخص اسـت،      بدهکار تلقی مـی  چون عامل» اجاره بشرط تملیک«در قرارداد 

شود و این داري معمول با طبیعت این عقد منافاتی ندارد، ولی به درستی از آن استفاده نمیحسابعملیات 
  قرارداد جنبۀ صوري دارد.

داري حسـاب و  هـاي الزم بـراي نگـه   داري معمول در نظام بـانکی کشـور از قابلیـت   الگوي حساب
  مشارکتی برخوردار نیست. گري سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد حاصل از عقودگزارش



   ۷۳داري اسالمي گذاري و اجاره به شرط تمليك) در بانكداري تخصيص منابع(مضاربه، سرمايهحساب

 هاي کشور،بانک مالی گريگزارش رایج وضع در بازنگري ضرورت بر مبنی مطالعه نتایج به توجه با
  شود:پیشنهادهاي عملیاتی زیر ارائه می

 و داريحسـاب  اسـتانداردهاي  و نظـري  مفـاهیم  تـدوین  مسـئول  هايحرف مراجع. مناسب است که 1
 بـا  کشـور،  رسـمی  دارانحسـاب  جامعـۀ  و رسـی حسـاب  سازمان ویژه به مالی کشور، گريگزارش

 تشـکیل  طریـق  از و »مرکـزي « بانـک  نظـارتی  ارکان سایر و »اعتبار و پول شوراي« همکاري نزدیک
 و نظـري  چـارچوب  تـدوین  و جـامع  بررسـی  بـه  نسبت اسالمی، داريبانک ویژه براي کارگروهی

 .نمایند اقدام حوزه این براي داري الزمحساب استانداردهاي
 نظر افشاي و ارائه و شرعی با تشکیل هیأت نظارتتوانند می »اعتبار و پول شوراي« و »مرکزي« بانک. 2

 هـاي بانک در الزامات شرعی و اصول با عقود گوناگون و هافعالیت تطابق زمینۀ در هیأت این مستقل
  .اقدام نماید نتیجه، حسب و انجام دهد جامعی تحقیقات کشور،

هاي مـالی  داري بدون ربا در استفاده از گزارشکاربر اطالعات مالی مرتبط با عملیات بانک. از آنجا که، 3
ها درباره ایـن عملیـات   هاي اسالمی، در وهلۀ اول، به دنبال حصول اطمینان از نحوة عمل بانکبانک
هـاي  و تحلیـل  گـذاري، تجزیـه  معیار بعدي وي در انتخاب یک بانک اسـالمی بـراي سـرمایه   ، است

هاي مالی یک بانک اسالمی باید بتواند او را در این موضـوع خطیـر   اقتصادي است. بنابراین، گزارش
هـاي  گـري مـالی بانـک   داري و گزارشیاري رساند. تحقق این امر مستلزم آن است که نظام حساب

گویی ولیت پاسخداري استفاده نماید و بر مسئاسالمی از چارچوب نظري براي تدوین اهداف حساب
  تمرکز داشته باشد.

الزامـات   داري بانک هـاي کشـور، رعایـت   در حسابتفکیک درآمد و سود حاصل از عقود گوناگون . 4
  سازد.پذیرتر میرا تسهیل نموده، و آن را امکان» داري بدون ربابانک«حاکم بر قانون عملیات 

هاي نرخبراساس  اعمال درآمد و در نتیجه، سودها و محاسبۀ سود مبتنی بر عملکرد واقعی توسط بانک. 5
مورد انتظار به صورت تضمینی و بدون توجه به نتایج عملکـرد موضـوع مشـارکت، بـا مفـاد قـانون       

 کامـل منطبـق نیسـت و الزم اسـت    طور به و ضوابط شرعی ناظر بر آن» عملیات بانکداري بدون ربا«
  ها صورت پذیرد.ابنتایج عملکرد واقعی، تعدیالت الزم در حسبراساس 

ها و عقود گوناگون بـا  تشکیل هیأت نظارت شرعی و مراقبت کامل این هیأت در زمینۀ تطابق فعالیت. 6
  اصول و الزامات شرعی ضرورت دارد .

  پی دارد.ارائه اطالعات مربوط به رعایت الزامات شرعی باعث بهبود عملکرد بانک را در. 7
  رود.نک در اخذ و شناسایی سود از الزامات عقود مشارکتی به شمار میهاي باها و شیوهافشاي سیاست. 8

۷۴     ،۱۳۹۲پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم  

 مالی گريگزارش و داريحوزة حسابتکمیلی در  مطالعات انجام براي آغازي توانمی را مطالعه این
 عملکـرد  ارتقـاي  بـه  منجـر  توانـد توجه، می و تداوم صورت در که دانست کشور در اسالمی داريبانک
 تحقیقـات  و مطالعـات  مبنـاي  توانـد مطالعه می این هايیافته بنابراین،. گردد کشور در اسالمی داريبانک
  .گیرد قرار بعدي
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