
هاي پژوهش نقد هايدهمين جلسه از سلسله نشستپانزگزارش تفصيلي 
  بانكداري و مالي اسالمي

  در بانكداري اسالمي حسابداري تخصيص منابع
  
  

دام به هاي بانكداري و مالي اسالمي، پژوهشكده پولي و بانكي اقدر پي برگزاري سلسله جلسات نقد پژوهش

گذاري و اجاره به شرط (مضاربه، سرمايه منابعحسابداري تخصيص «پانزدهمين نشست با موضوع برگزاري 

  .كرد 1394ماه مهردوازدهم در » تمليك) در بانكداري اسالمي

حث مباساس بر ا عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان دكتر مهدي طغياني در اين نشست جناب آقاي

فت معردر فصلنامه  صفاررجان طاهريخانم مو  آيسكاميرعباس آجري شده در مقاله مشترك خود با آقايمطرح

  . ، نظرات خود را مطرح كرداقتصاد اسالمي

عقد مضاربه و وضعيت موجود عمليات حسابداري اين عقد پرداخت و بيان داشت تعريف به ايشان در آغاز 

تلقي كننده نبايد بدهي است و وجه واگذار شده به استفادهگذاري طبيعت مضاربه در حقيقت يك نوع سرمايه

كننده وجه را در تامين، كنندهند. بلكه استفادهعنوان يك بدهي بازپرداخت ككه مجبور باشد اصل پول را به شود

در نتيجه نمايد. گذاري ميه و رأساٌ اقدام به سرمايهددخالتي ندا هصلسود و زيان حاو گذاري چگونگي سرمايه

كننده در اين نوع از معامله ريسك تأميناست.  شده گرفتهها ناديده عمليات حسابداري بانكطبيعت مضاربه در 

وجه براي تمام سرمايه و همچنين هزينه فرصت از دست رفته بسيار باال بوده و مادام كه قرارداد مضاربه جاري 

ايط عدم اطمينان بوده و نرخ بازگشت سرمايه رگذاري در شدارد. همچنين سرمايه است اين ريسك براي او وجود

 ديگراز  ابل پيش بيني نيست و همبستگي كاملي نيز بين نرخ بازگشت سرمايه و هزينه سرمايه وجود دارد.نيز ق

هاي ، شرط جبران خسارات احتمالي، دريافت وثايق و مشخص نبودن محل تأمين هزينهقرارداداين  در مشكالت



هاي بانكي، ركي وسود بازرگاني، هزينه(قيمت خريد كاال، حمل و نقل، انبارداري، بيمه، هزينه گم انجام معامله

براي ايجاد شرايط مطلوب از اقدامات الزم، اعتبار سنجي مشتري و نظارت دقيق باشد. حق ثبت سفارش و...) مي

خواهد ها عمليات حسابداري بانكبهبود  موجبكه  است بر انجام معامله مضاربه و محاسبه سود و زيان واقعي

 شد. 

رداخت و پي آن در ادامه، نويسنده مقاله به بررسي قرارداد مشاركت مدني و برشماري مراحل عمليات حسابدار

اد لي قراردهيت اصپذيرش زيان از سوي بانك معرفي كرد كه با مايكي از مهمترين ايرادات اين قرارداد را عدم 

نوعي  ركتون بر اين طبيعت مشاافز باشد.در تناقض مي يعني مشاركت در سود و زيان مشاركت مدني

سابداري حمليات گذاري است و حالت بدهي براي استفاده كننده وجود ندارد. اين در حالي است كه در عسرمايه

ضوع مل بر موارت كابانك با استفاده از اعتبار سنجي و نظاين قرارداد، طبيعت مشاركت ناديده گرفته شده است. 

  اقعي شريك شودتواند در سود و زيان وشركت مي

بداري يت حسادر پايان به بررسي قرارداد اجاره به شرط تمليك پرداخت و بيان داشت وضعسخنران اين نشست 

وردار ي برخاين قرارداد در مقايسه با عقود مشاركتي در شرايط بهتري قرار دارد و از شبهات شرعي كمتر

  باشد. مي

ه گاه عالمري دانشدكتر جواد شكرخواه عضو هيئت علمي گروه حسابدا ناقد محترم جناب آقايپس از ارائه مقاله، 

زودي  گزارش تفصيلي آن به كه شده در مقاله پرداختمطرح موضوعهاي خود درباره به بيان ديدگاه طباطبايي

 بانكداري اسالمي منتشر خواهد شد.در پورتال 


